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ভূমিকা । 

মঙগলময় পরংমশ্বরের কৃপায় সামুদ্রিক বিজ্ঞান প্রচারিত হই! 

সামুদ্রিক শিক্ষার” হন্তরেখাদির সংস্থান ও তাহাদ্দিগের ফলাফল নির্ণয় 

বিষে, মনুষ্যজীবনের সাধারণ ফলের বিষয় সরল ও স্থুগম্য করিয়া বিবৃত 

ঝরা হইয়াছে। “দামুত্রিক রেখাদি বিচারে” তাহার অস্কুরোদগম জন্য 
ফতাংশ সমূহের বর্ণমালানুক্রমে প্রাঞ্জল ভাষায় বিচার করা হইয়াছে। 
ও সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ও চিহ্ন সংস্থানাদির প্রকৃতিগত নিগুঢ় 

তত্বের সমাবেশে সদগুরুর সাহায্যে অদৃষ্টবাদ ও দৈবপরতার সম্বন্ধে বিশিষ্টন্নপ 
বিচার করিয়া যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয় গিয়াছে, “সামুদ্রিক বিজ্ঞানে” 
তাহাই সন্নিবিষ্ট হইল। আর সেই মীমাংসার জন্য যে সকল স্থিরগ্ছফল 

বিধি-স্থত্রাদির সাহায্য লইতে হয়, তৎপুষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানের বলে- বিজ্ঞানের 

বলেই্_-ভগবানের স্থষ্টি কৌশলের নিগুঢ তত বুঝা যায়। সুতরাং তাহার 
সৃষ্ট ঈ্ুষ্যের*অদৃষ্ তব, হস্তগত চিহ্ন দ্বার! ইক উপায়ে ভ্া্ীি। যাইবে 

কেন? ভগবান আমাদিগের সম্বন্ধে আগ্রে টি বিধান নির্দেশ (রিয়া দিয়াছেন, 

তছুদ্দেশ্যের অধিগমন করিয়া ফল নির্দেশ করিতে হইলে এই বৈজ্ঞানিক 
তত্বই-তাহার একমাত্র উপায়। অপিচ মানবমণ্ডনীর উপর গ্রহগণের 

বলাবল ও ভাহাদিগের অপ্রতিহত শক্তির ক্রিয়ার বিষয় বৈজ্ঞানিক তত্ব ও 

যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে সাধ্যান্থসারে যত্ব ও পরিশ্রম কর! হইয়াছে। 

এক্ষণে ইহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আৰৃষ্ট হইলে, আমার তাবৎ পরিশ্রম 
ও উদ্যম মফল হইবে। 

উপসংহারে বজ্তব্য ৯ যদি কেহ ইহার সর্বাঙ্গীন বিচারেও তাহার 

ফণাফল নির্ণয়ে অসমর্থ হন, ভাহ! হইলে তীঘাত্র সন্দেহের বিষয় আমাকে 

বিদিত করিলে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্ট! করিব। ইতি__- 

শ্রীরমগকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | 



নিবেদন। 
সুপ্রসিন্ধ সামুদ্রিক শাস্্জ্ঞ জ্যোতির্বেত্বা রমণরুঞ্ চট্টোপাধ্যায় আর 

ইহলোকে নাই। কিডু তাহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অন্থসদ্ধিৎসার ফল 
রতৃত্বরূপ "সামুদ্রিক শিধ 1” "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার” ও "ণামুদ্দিক বিজ্ঞান” 
"মক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। পুম্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বছদিন 

নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অন্ুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অস্থবিধা 

দুরীকরণার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাঁহির 

করিলাম । এক্ষণে মাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়। 

রম্মণবাবু লব্ধ প্রতিষ্ট খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামু দ্রক 

শাস্ত্রের লুপ্তরত্বোদ্ধার করিতে অকুষ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপা্শ্রম 
ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও 

অপরাহরে তাহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ 

প্রতি শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাহার 

যশঃরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। 
গ্রকাশক, 

শিক্ষার্থীর প্রতি 
প্রথম পাঠ্য-সামুদ্রিক শিক্ষা । 

দ্বিতীয় পাঠ্য-_সামুদ্রিক রেখাদি বিচাঁর। 
সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে; 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা কর! বিশেষ আবশ্যক ) 

নতুবা অনেক স্থান পাঠকেব্র কঠিন ও জটিল বোধ হইর্রে-_-এবং বিশেষ কোন 

ফললাতে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু কেহ যেন সামদ্রক শিক্ষা না পড়িয়া 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার আয়ত্বাধীন করিতে “চষ্টা লা করেন, তাহার্চত 

তাহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইচখে। তিনি বিশুদ্ধ গণনায় সক্ষম হইলেন না ঠা 

তৃতীয় পাঠ্যু-_সামদ্রিক বিজ্ঞান | 
সামুদ্রিক শিক্ষা ও সীমু্রক 'রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া! ইহাত 

নিক্ষণ হস্তক্ষেপ অনাবস্তক | 



প্রথম অধ্যায়: 

দ্বিতীফ অধ্যায় 

ততীন্ব অধ্যায় 

চতুর্থ অধ্যায় 

পঙ্চচম অধায় 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
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৮১ ০.৫১৮০৮৯
পীশি 

শিধা। গুরুদেব, আপনার নিকট সামুদ্রিকশীস্তরগত উপদেশ বন্ধ্বারই 

পাইমুখছি; “লামুদ্রিকশিক্ষার”” সময় মনে করিয়াছিল'ম যে, এই শাস্ত্রে জান" 

লাভ করিলে, আমি স্থিরচেতাঃ হইয়া শাস্তির উপভোগে সমর্থ হুইব। 

পরে তদ্বিষয়েন্ধ জ্ঞান-লাঁতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানপিপাসা। বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল, তেমনই মনশ্চাঞ্চল্যেরও ক্রমশই বৃদ্ধি হুইতে লাগিল। তাই 

আপনার শরণ লইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, পূর্বে আমীর হৃদয়ে যে 

বীবপন করিয়াছিথন, তাহার অস্কুরোদগমজন্ত 'রেখাঁদিবিচারে' থে 

ফলিতাংশ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার চিত্ত স্থির না হুইয়া, পূর্ব 

পেক্ষা অধিকতর অস্থির হুইয়ীছে। এতীবৎকাঁল সামুত্রিকবিষয়ে যত 

উপদেশ পাইয়াছি, তাহার সপ্বন্ধে চিন্তা করায়' বোধ হইতেছে, কেবল 

কতকগুলি স্থুলবিষয়েই জ্ঞানলাত করিয়াছি) ফলতঃ উহাতে আমার চিত্ত- 

চাঞ্চল্যের হাঁস না হইয়! উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিই হুইতেছে। যখন আমার জ্ঞান 

ছিল থে, জগতে কর্মফলের সমষ্টি হইতেই মন্ধুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়ং 

থাকে, তখন আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল ছিল না বটে, কিন্তু কর্মফলের 

অস্তিত্বস্থীকার না করিয়া, কেবণ গ্রহগণকর্তৃক পরিচালিত হুইয়। কার্ধা 

করিত্রেছি++ইহার এখন
ও সম্পূর্ণ ধাবুণ। করিতে প

ারিতেছি না। তবে এতত- 

সম্বন্ধে সামান্ঠ জ্ঞানই যে, নূতন নৃ- জ্ঞান-পিাসার উত্তেজনা করিয়া? 

আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল করিতেছে। তাঙ্ঠ ত সুম্পষ্টই অনুমিত হইতেছে । 

এক্ষণে আগার সানুনয় জিজ্ঞাঁনা। এই থে মনুষ্য
ঈীণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম 

হয় কেন? আরহন্থার নিথুঢ় তব বাঁকুক্ম কারণ সামুদ্রিক শান্ত দ্বারা. জানা 

যায় কিনা? 
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গুরু । তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সুগম কারণ সামুদ্রিকশান্ত্-সাহাষ্য 

ভ্বানিতে পারা যায়। পাধিব যাবতীয় পদার্থ__মন্থুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থলচর 

জলচর, উদ্ভিৎ, জঙ্গম প্রভৃতি--সকলই ত্রশ্বরিক নিয়মে উৎপন্ন ও 
গ্রহগণকর্তক পরিচালিত হইয়।, যথাকালে বুদ্ধি ও হাস পাইতেছে, 

এবং ইহাতে জগবশ্র্া জগদীশ্বরের একটা স্ুুমহহুদ্দেশ্য-_-তাহার অনস্ত 

তৃষ্টির সম্যক পরিচালন-_সাধিত হইতেছে । যেমন কোন ব্যক্তি গ্রহবলে 

পরিচালিত হইয়া, সাত্বিকভাবে বিভোর; এবং সেই সময় এরূপ গ্রহবলে 

তাহার পত্বী বা অপর একটীন্ত্রী সাত্বিকভাবে উন্মত্ত ;-_বিধাতৃনিয়মবশে 

উভয়ের সহবাসে একটী জীবের জন্ম হইল। কিন্তু, সেই সহবাসকালে 

তাহার ফলে যে, কিরূপ "সন্তান জন্মিবে, তাহা উক্ত কামোদ্দাম দম্পতির 

কেহই জানে না) তাহার! গ্রহগণের বশেই কেবল কাঞ্নোদ্ধততাবে শ্বাভীষ্ট 

চরিতার্থ করিয়াছে । কিন্তু ভগবানের নিয়মবশে জনকজননীর মনোবৃত্তির 

সমবায়ের সহিত গ্রহগণের বলাবলের অন্পাতেই গর্ভসধ্চরের সমকলেই 

& নবজাত গর্ভের--জীবের-_চিন্তবৃত্ভি প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। 

এইরূপ ব্যবস্থার বশে সকল জীবকেই বিবিধ কার্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। 

কিন্ত অনন্তকৌশল ভগবানের এমনই স্ুুনিয়ম যে, তিনি জাগতিক সকল 

কর্মের মধ্যেই এক নিতা নিয়মে একটা আসক্তি বা টান বিদ্যমান রাখিয়া, 

কাহাকেও গ্রহগণের অধীনতার অনুভধ করিতে দিতেছেন না। সেই 

পার্থিব আসফ্ভিবশেই জীবকে বিবিধ কর্্মশীল এবং তাহারই জন্য অনুক্ষণই 
অপিচ স্বতই আত্মোৎসর্ণ করিতে হয়, তাহ। প্রত্যক্ষ প্রমাঁণসিদ্ধ । যথ1-_ 

কোন ব্যক্তি মদাপাঁনে অনুরক্ত; তাহার মদ্যসেবনজন্ত অখ্যাতি 

ঘটিলেও তজ্জনিত আমোদ উপভোগের জন্য, সে নিন্দাভক্কে মদ্যপানে 

বিরত না হইয়া_স্বীর ন্বথ্যাতি ত্যাগ করিতে-__কার্ধ্যতঃ তাহাতে 

আক্মোৎসর্গ করিতে কুষ্টিত নহে । চৌরও এরূপ কোন দ্রব্যের দর্শনে মুগ্ধ 

হইয়া, লাভবামনায়ই তাহাতে লোভঙবা আত্মো ৎসর্গ করিয়। থাকে; গ্ররূপ 

ঘিনি পাঠামোদী, তিনিও জ্ঞানার্থী ব। বশঃপ্রার্থী, হইয়া, সর্বাদ1 পাঠে রত 

থাকিয়।, জীবনধাপন করিতে- _কার্য্যতঃ ব্রতী। স্ত্রাং কি মদ্যপান, 

কি পরগ্রব্যহরণ, কি গ্রস্থাধ্যগন,_সমস্ত কার্ধে/রই অন্ততূত সাধন হইতেছে,-_ 
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একমাত্র আত্মোৎ্সর্গ ! প্রতোক জীবই এইরূপে গ্রহগণের অধীন হইয়া, 

আসক্তিবশতঃ বিবিধ কার্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছে ; সেই আক্মোত্নর্গের 

ফলে আজ্মোৎকর্্বেধান-- বা আন্মপ্রপারনাধন হইতেছে । ফলে সেই পার্থিব * 

আপক্তিই একভাঁবে অভেদে কার্ষযকরী হইয়া, আমাদিগকে এক অনস্তশক্তি 

ভগবানে আয্োৎসর্গের ফলসমর্পণ কৰিতে বাধ্য করে। এই একই আসক্তি 

জীবগণের যাবতীয় কার্ষ্ বিভিন্নভাবে বিভিন্নপ্রকারে বিদ্যমান।-_অনস্তশক্তি 

ভগবানের স্থষ্টির অনন্ত লীলাক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরিয়া কার্যকরী । আর 

তাই ভগধান্ সকল জীবকে বিবিধ কাঁধ্যে নিযুক্ত রাখিয়াও, এই আসক্তির 
পুর্ণ েক্পতির সহিত আপনার প্রকাশ করিরা, স্বয়ম্প্রকাপনামের সার্থক্যসাধন 

ও জীবের প্রতি অনন্ত দয়ার বিকাশ করিতেছেন ও তাহার এই স্বুনিমেই 

অনন্ত স্বস্টিরঞরক্ষাবিধান হইতেছে । 

যেমন, কাহার উপর বৃহম্পতির অনুকূল দৃষ্টি প্রবল থাকায়, তিনি সুন- 

ধর্দতত্বেরে আলোচনাকারী শান্ত্রান্শীলক ও হিংসাদ্বেষরহিত হইতে সমর্থ 

হইয়াছেন; অপর ব্যক্তির উপর শনির প্রবল প্রতাপ থাকায়, তাহাকে 

মৎস্যমাংসপ্রিয় ও কদাচারী হইতে হুইয়াছে। ৪ঞ্গবানের সুনিয়মে উভয়ের 

মধ্যে কাধ্যতঃ এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও, অনেকে তাহার ফলতঃ সামোর 

উপপব্ধি করিতে পা:র না। প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে দ্বিতীয়োক্ত 
ব্যক্তিকে যে, স্বৃণাপুর্ণ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাও দেখিতে পাওয়৷ যায়; 
আবার সময়ে সময়ে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি প্রথমোত্ত ব্যক্তিকে যথোচিত 

মর্য্যাদী প্রদর্শনে কুষ্ঠিত হয়,_এমন কি ভাক্ত ভণ্ড বলিয়৷ দোষারোপ 

করিতেও পরাজ্মথ হয় না। কিন্তু এই উভয় শ্রেণার লোকেই এশ্বরিক 

নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বণাল অনুসারে যে বিভিন্ন কর্ম অবলঘ্বন 

করিফ্রছেন,_আর ত্হাই যে, ভূগবার্ের অভিপ্রেত,_তাহার উপলব্ধি 

করিতে অদ্ম। বস্ততঃ কোন ধার্পিক ব্যক্তি আর্িবন্ত্রে গ্রথর হুরধ্যকিরণে 

দণ্ডায়মান হইলে, যেমন তাহার বস্ত্র শুধ্ হইয়া যায়, অপরপক্ষে কদাচারী 

ব্যক্তি তীর্্রঁবস্ত্রে হুরয্যরশিতে দণ্ডায়মান ছইলে, তেমনই তাহারও বস্ত্র 

গুফ হয়। ভগবান্ধের নিয়মে পরিচাগিত হইয়) সুর্ধযাাদি গ্রহগণ স্থল জগতে 

সকলের প্রাত সমানভাবে কার্থ্য করিয়। থাকে । স্থতরাং এ নিগ্নমে গ্রহগণ 
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সমস্ত জীব ব। বস্তর উপর অজেয় 'গভৃত্ববিস্তার .করিয়া, কি স্বাস্থ্যকর, কি 

অস্বাস্থ্যকর, নানারূপ কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। আর তাহাদদিগের এইরূপ 

'কার্ধ্যকারিতা অনিবাধ্য ও অথগনীয়। এই হুক তেজঃ শক্তি বা প্রভাব 

কর্ণের বা চক্ষুর অগোঁচর--কেবল জ্ঞানদ্বারা অন্ুভবনীয় । জ্যোতিষ বা 

সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহাযো এ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়-আর কিছুতেই 
হইতে পারে না। বলিতে কি, এক জ্যোতিন্ময়কে জানিতে হইলে, 

এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই, বলিবেও, অত্যুক্জি 
হয না! 

শিষা। প্রভো, তরশ্বরিক নিষমে -পরিচালিত গ্রহগণের বশেই যদি 

আমাদিগকে সকল কর্ণ সম্পন্ন করিতে হয়,_তাহ। হইলে, কি আমরা 

গ্রহগণের হস্তামলকবৎ জড়পদার্থ? আর জগৎকর্তী ব্রহ্ম নিরাকার নিক্ষিয় 

বলিয়া যে, শাস্ত্রে কথিত, তাহার বৈপরীত্যে-তীাহার নিক্ষিমনত্বের অপলাপ 

করিয়া, ক্রিয়া প্রদর্শনে--আমাদিগের পরিচালন করিতেছেন বলিক্না৷ নির্দেশী' 

করণে_-আমার সন্দেহ আরও প্রবল হইতেছে! ৰ 

গুরু । বৎস, তোমার প্রশ্ন দেশকালপাত্রের উপযোগীই "হইয়াছে; 

জগতের স্থষ্টিরহসো প্রবেশ না কবিলে, এরূপ সন্দেহ ত সহজেই উদিত 

হইতে পারে ।' দেখ, প্রাচীন দর্শনকাঁর ভগবান্ কপিল স্বপ্রণীত সাষ্খ্যে 
বলিয়াছেন,_প্ররুতিপুরুষের যোগে জগতের উৎপত্তি __-আরও পুরুষ 

নিক্ষিয়্, অথচ চৈতন্তম্বরূপ ; প্রকৃতি সক্রিয় অথচ অচেতনা। হস্তপদান্থিত 

অন্ধের স্কন্ধে যেমন চক্ষুম্মান্ খঞ্জ উঠিয়া, সকল কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে, 

সেইরূপ নিক্ফ্িয় চৈতন্যময় পুকষের আহিত ক্রিয়াশীলা অচেতনা 

প্রকৃতির যোগে জাগতিক সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং 

পুরুষ ব! বিশ্বেশ্বর কি প্রকৃতির সংযোগে সক্রিয় হইলেন না? আরও 

বিবর্তবাদী বৈদাস্তিকেরা বলেন, বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিন্তকারণ ও 

উপাদানকারণ ;_-ঘটসম্বন্ধে তিনি স্কৃয্ং যুগপৎ মৃত্তিকার ও কুস্তকারের 

স্থানীয় । আর বিশ্বের তিনি ণনিমিত্তকারণই হুউ্রন, বা উপাদ্নিকারণই 
হউন,_-কারণের সহিত কার্যের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ১ তাই প্রকৃতি ব 

উপাদান, ঈশ্বর ব্রন্ধ বা পুরুষ হইতে অতিন্ন। * আবার প্রকৃতির মহযোগে 
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ব্রহ্ম যখন সক্রিয় হন,-_অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসাধন করেন,_-তখন তিনি 

নিক্রয়ই বা কিরূপে? 
আবার জগতের সৃষ্টির সঙ্গে ভগবান্ যখন প্রার্কৃতিক পদার্থময় গ্রহ 

সকলকে দুলক্ষ্যা আকর্ষণী শক্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন,__-আর তাহাদিগকে 

ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত করিব1, পরিভ্রমণে বাধ্য করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের 

আকর্ষণী শক্তি যে, আমাদিগের প্রাকৃতিক দেহের উপর সম্পূর্ণ কাধ্যকরী 

হইবে, তাহা স্থির। আর সাধারণ জাব প্রকৃতির অধীন থাকায়, 

গ্রহপরিগালনের সহিত আমাদিগের ক্রিরাপাম্য থাকিবে নিশ্চিতই। 

স্থতরাং গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তি আমাদিগেরও যে আকর্ষণী শক্তি (টান)ব৷ 

আসক্তি বদ্ধিত করিবে, তাহ বিচিত্র নহে! ভগবান কপিল বলিয়াছেন, 

প্রকুতিপুরুষেব্র* অগ্ুথাথারতিহই জীবন্মক্তি অর্থাৎ জাবন্মক্ত জীব 

আত্মাকে প্রকৃতি হইতে অগ্তথ। ব। পৃথক বলিয়। মনে করেন? প্রাকৃতিক 

দেহের নিগ্রহে আত্মার নিগ্রহ হয় না, এই দৃঢ় বিশ্বাসে চিরকাল 

আত্মপ্রসাদ'ভোগে সমর্থ হয়েন। বস্ততঃ প্রারৃতিকী ক্রিয়া_ভোজনাদির 

চেষ্টা__যদি না থাকে,-প্রাকৃতিক দেহের কষ্টে যদি অন্তরাআস। নিগ্রহান্থভব 

ন। করেন, তাহ] হইলে, প্রাকৃতিক দেহের উপর গ্রহশক্তির কার্ধয হইলেও, 

আত্মপুরুষ গ্রহমুক্ত হইয়া, পরমেশ্বরের স্বরূপক্ঞানলাভ করিয়া, স্থির হইতে 
সমর্থ হন7)--ইহাও গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে, আকর্ষণী শক্তি বা 

আসক্তি বর্ধিত হইবার জন্তই হইয়। থাকে । 

শিষ্য । প্রভো, পার্থিব কার্যে আমাদিগের আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি 

পাইতেছে বলিয়া, আমরা যে, ভগবানে সমাহিতচিও হহয়া, স্থির হইতে 

পারি, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে, বুঝিতে পারি। 

গুরু। বস, সংসারে কি চেতন প্রাণী, কি উত্ভিদাদি জড়প্রাণী,__ 

সকলেই জগৎপাতার এক অপ্রতিহত ও অপ্রতিষেধ্য নিয়মের অধীন, এক 

গ্রকৃতি-পুরুষের লীলাতেই এই জগন্জেতর হ্ষ্টি স্থিতি লয় হইয়া! থাকে; 

প্রকৃতি-পুরুষের যোগে যেঙ্ন জাগতিক জীখমাত্রেরই উদ্ভব হয়, সেইরূপ 

গ্রন্কতির পোষণী শুক্তিরই আকর্ষণেন্জীৰ ক্রমেই উন্নতিলাভ করিয়া, সন্তা- 

রক্ষা করিতে থাকে) আবার প্রকৃতি- -পুক্ুষের বিচ্ছেদে জাগর্তিক জীবের 
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দৈহিকী স্থিতিরও অন্তরায় হয়। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা তোমার সহজবোধ্য 
করিতেছি, শ্রবণ কর ।-_ 

'. কোন উত্ভিত্বী, বথানিধমে মৃত্তিকায় উপ্ত হইলে, (সে বীজ পৃথিবী 

হইতে রলসংগ্রহ করিয়া, ক্রমশই পুই হইতে থাকে। উত্তরোত্তর পুষ্টিনাভ 

করাতে, শেষে বীজের বহিরাখরণ যখন তাহার ধারণ করিতে অনমর্থ হয়, 

তখন মেই আবরণ ছিন্ন হইয়। যায়; তখন তাঙার ছুইটী অঙ্গ আবরণের 

বাহিরে আদিরা, পরস্পর প্রতীপদ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে । সেই ছুইটা 
অঙ্গের একটা অধোগামী ও অপরটা উদ্ধগামী হইতে থাকে । সেই ছুইটী 

অঙ্গের কার্ধ্যকারিতাতেও একটী মহত্ত্ব নিহিত আছে; এতৎসথ্ধে 

অনুসন্ধান করিলে, ইহাতেও প্র প্রক্কৃতিপুরুষের লীলা নিরন্তরই পরিদৃশ্যমান 

হইতে থাকে । বীজে যে প্রাকৃতিক অংশ নিহিত আছে, ভঠহ! প্ররুতির 
আশ্রয়ে-_-অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর সংসর্গে--বদ্ধিত হইয়া, মূল (শিফা) বা 

শিকড়দ্রপে মুত্তিকামধ্যগত হইপপা যায়, ও পৃথিবীর রপাকর্ষণ করিতে 

থাকে ; এবং এই রসে উর্ধাংশের কাণ্ড পল্লবাদির পোষণ হইতে থাকে ) 

পরে পুরুষরূপী দেই উন্নতাংশ সেই প্রকৃতির ক্রিয়াবশে পুষ্টলাভ করিয়া) 

উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে থাকে । 

জড়জীব উদ্ভিৎ যে সন্নীতির বশে জগতে জন্মগ্রহণ করে, সেই সম্লীতির 
বশে চেতন জীব-__মন্ুষ্দিগকেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তত্বান্থসন্ধান 

করিলে, মন্ুষ্যগণেরও জন্মাদিতে এরূপ প্রকৃতিপুরুষের লীলা! অনুক্ষণই 

পরিদৃশ্যমান হইতে পারে। বীজের ও মুত্তিকার পারম্পরিক সংযোগে 

বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যেমন আপনার প্রাকৃতিক অঙ্গ--অধোমূল 

( শিফা ) ব। শিকড়াদি পৃথিবীনিহিত করিয়া, পার্থিবরসসংগ্রহ করিতে 

করিতে পুষ্টিলাত করে, ও তাহাতে তাহাদের উর্ধমূল স্বন্ধ কাও গ্রন্জতির 
পোষণ হয়, সেইরূপ পৃীথবীতে মন্ুষ্যজন্মগ্রৎণ করিয়া, বিভিন্নগ্রকারে 
পার্থিবরসের সংগ্রহপূর্ধক নিরন্তরই* আত্মশরীরপোঁধণ করিয়। থাকে। 
বুক্ষের শিফাঁ বা শিকড়াদি ধৈমন পৃথিবীর ষধ্যে চারিদিকে প্রসরবৃদ্ধি 

করিতে করিতে তাহার পুরুষস্থান-_উত্তর্মীঙ্গের ক্রমশই উন্ধৃতি করিতে থাকে, 

মন্থুযযগণের*আসক্ভির- পার্থিৰ ব্যাপারের আকর্ধণী শক্তির--বশে সেইরূপ' 
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ক্রমশই আত্মার উন্নতি হইতে থাকে । এইরূপ প্রত্যেক জীব অনুক্ষণই 
পার্থিব কর্মে উন্নতিলাভ করিতেছে । উত্তিবীজ যেমন পৃথিবীর অধোগতু 
হইয় উন্নতিমাধন "করে, জীবও সেইরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পার্থিব 
কর্মে আসক্ত থাকিয়া, পৃথিবীতে উন্নভিসাধন করিতে সমথ হয়। তগবানের 

বিচিত্র নিয়মে আত্মোন্নতিই হইতেছে, জীবের একমাত্র সাধ্য। আত্বোন্নতি- 

লাভ করিতে সমর্থ হইলে, যিনি একমাত্র সর্কোচ্চ-যিনি এই চরাচর 

ব্রদ্াণ্ডের অ্রষ্টা ও বিধাত।-__তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে--সিদ্কুতে একবিন্দু 
ফেলিঘা, আত্মোহারা হইতে--সমর্থ হওয়! যায় ;--তখন বিন্দুর স্বাতন্ত্র্য 

বা পৃথক্ চাঞ্চল্য থাকে না। তখন সিদ্ধুর ক্রিয়ার সহিত বিন্দুর ক্রিয়া অভেদ 

হইয়! দাঁড়ায়; তখন স্থতরাং সিদ্ধুর সহিত পৃথগ্ভাবে বিন্দুর কোন চাঞ্চল্য 

থাকে না ঝুলিয়া,' সেই নিত্য সত্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, স্থির 

হওয়া যায়। সুতরাং পার্থিব সকল কার্ষ্যই যে, আমাদিগের উন্নতি সাধিত 

হইতেছে, অর্থাৎ ভগবানে সমাহিতাত্বা হইয়া! যে, স্থির হইবার পথ 

প্রশস্ত হইতেছে,_-তাহাঁও অবশ্যন্বী কার্য ! 

শিষ্য। প্রভো, জগতে প্রকৃতিপুরুষেরর লীলা ত চারিদিকেই 
প্রকাশমান; আর প্রাকৃতিক কর্মবশে জনমাত্রেরই যে, আসক্তির ব1 

আক্র্ষণী শক্তির বৃখ্িন্য, উন্নতি হইতেছে, তাহ! স্থির, অঞ্পচ প্রকৃতি- 

পুরুষের লীলার স্বরূপোপলব্ধি করিতে আধ্য পৌরাণিকগণ অনেক কথাই 
বলিয়াছেন,--তাহার সহিত কথিত বিষয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্ত আছে কি 

না এবং এরূপ আসক্তির ব| আকর্ষণী শক্তির স্বরূপ কি? 

গুরু। প্রকৃতিপুরুষের লীগ যে, সংসারের চারিদিকে নিরস্তরই ঘটিতেছে, 

তাহ! ত -তাগায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দ্িয়াছি। আর তাহাতে যে, নিরন্তর 

এক আসক্তিরই কার্ধ্য সাধিত হইতেছে, তাহা ও বোধ হয়, তোমার হৃদয়ঙ্গম 

হইয়াছে। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতিপুরুষের লীলার ন্বরূপোপলব্ধি 
করিলে, _অর্থাৎ পুরুষের নিত্যত্ব ও চৈতন্য এবং প্রকৃতির পরিবর্তনশীলত্ব ও 
ক্রিয়াশীলন্ব বুঝিলে,_ জীব, জীবনুক্ত হইজ্ে পারে। বস্তুতঃ দেহাত্মবাদ 

ভূলিয়, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও দেহেন্প বিনস্বরত্ব যেমন ভ্ড্ভাতব্য, স্থুপ জগতের 

দৃষ্টান্ত তেমনই দ্রষ্টব্য। প্রক্ষণে তাহা সবিস্ত/র বলিতেছি, শ্রন্বপ কর। 
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মনে কর, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীতে এরূপ দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়াছে যে, 

ক্ষণকালেব জন্য, পরম্পরের বিরহ একান্তই মসহা বলিয়া, তাহাদের প্রত্যে- 

।কেরই বোধ হয় ;--এমন কি একের অভাবে অন্তের অভাঝ*ঞ্টিতে পারে। 

পরে সেই স্ত্রীলো করটাঁরই মৃত্যু হইলে,__তাহার পার্থিব দেহের সহিত আন্মার 

বিচ্ছেদ ঘটিলে,__সেই প্রেমিক পুমান্ আর তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে__বা 
পূর্বের ন্যায় তাহার দেহের প্রতি সগৌরব যত্বপ্রদর্শনে-__কিংবা গাঢ় 
আলিঙ্গনে-ইচ্ছ। করেন না; কারণ. তাহার ভালবাসা যে, সেই 

শবদেহে আবদ্ধ নহে,তাহার ভালবাসা যে, দেহাতিরিক্ত কোন 

অতীন্দ্রিয় পদা্থ-আআাতেই_-ষণার্থ স্যন্ত, তাহা স্থির। এই মহতী 

আসক্তি. জাগতিক সকল ব্যাপারের অন্তনিহিত। আবার ইহাও 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য যে, কোন ব্যক্তি সন্ত্রীক নৌকাযোগে' জলযাত্রা করিতে 
করিতে দৈবদুর্বিপাকবশে নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ায়, বিপন্ন; সেই দম্পতির 
মধ্যে তখন হয় ত স্বামী সম্ভরণদ্বারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত,_্ত্রীর উদ্ধারে 

পরাম্মুখ ; আবার ননীতীরস্থ অপর এক ব্যক্তি সেই নিমজ্জমান! পতিকর্তৃক 
উপেক্ষিতা ললনাকে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারজন্ত, আত্মবিসর্জন করিতে 

প্রস্তত। ইহা স্থৃলদৃষ্টিতে যাহাই হউক, সুক্ষদৃষ্টিতে উপলব্ধ হয়,_উভয়ের 

আত্মায় আকর্দনী শক্তির উদ্দীপন! হয় বলিয়াই, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। 

এ স্থলে তৎসম্বন্ধে পতির অপেক্ষা অন্যের আভ্যন্তরিক আকর্ষণের বল যে, 

অধিক, তাহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য । 

আর্ধ্য খষিগণ পুরাণে সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যানে অতুল কবিত্বে 
এতদ্বিষয়ক মহত্বের বিকাশ করিয়াছেন ) পুরুষ প্রকৃতরূপে প্রকতিতে সংসন্ত 

হইলে, তিনি স্বপ্রকৃতি ব্যতীত আর অন্ত প্রকৃতির বিভিন্ন স্থায়িত্ব দেখিতে 

পাইবেন না; প্রকৃতিও পুরুষে স্তসক্ত হুইলে, স্বভীষ্ট পুরুষ ব্যতীত 'অন্ত 

কাহাতেও পুরুষের বিভিন্ন বিনিবেশ দেখিতে পাইবেন না; অর্থাৎ প্রকৃত 

জ্ঞানের উদয় হইলে,_স্ত্রীপুরুষ ব৷ দম্পতি--কখনই পারস্পরিক সম্মিজন 
ব্যতীত অন্য সম্মিলনের ভাব্ মনে আনিবেন না । সাবিত্রীও এরূপ 

সাধুভাবে সত্যবানে অবয্মনমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আত্মলমর্পণের জন্যই 

একের প্রকুত স্ত্রীত্ব ও অপরের প্রক্কত পুংস্থ ঘটায়, একে অভাবে, অন্থের 
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অভাবসঙ্ঘটন স্বতঃমিদ্ধী। সুতরাং সত্যবানের অভাবে যে, সারিত্রীরও 

অভাব ঘটিবে, ভাহাঁর ত ক্হেই অপলাপ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব 
দাবিত্রীর জীবনশিক্তির স্থায়িত্ব হইতে যে, সত্যবান্রে পুনজ্জাবনলাভ 
হইবে,__অর্থাৎ কার্ধ্যতঃ উভগনের স্থিতির অন্তরায় যে, হইতে পারে না,__ 

তাহা আর বিচিত্র কি? প্রক্কৃতপ্রেমে ত বিচ্ছেদ ঘটতেই পারে না। কিন্তু 

স্কলপ্রেমেও যে, আসক্তির ব। আকর্ষণীশক্তির সঞ্চার হয়, তাহাও এ 
মহতপ্রেমের ছাঁয়া বলিয়া । ইহা হইতেও, ম্মহৎ্টীপ্রমের উপলব্ধি হয় )--যেমন 
নিরবচ্ছিন্ন শম্পপরিবেষ্টিত প্রান্তরে একাগ্রভাবে চিস্তামর্ণ হইয়া, অগহ্ 
হুর্যযাস্তপ মন্তকে লইয়া! যাইতৈ যাইতে হঠাৎ কোন অতুযুন্নত মহীকহের ছায়। 

পাইলে, ছৃষ্টিবিক্ষেপে দেই রশ্িপ্রতিরৌধক মহীরুহের ক্রমে উপলন্ধি 
"করিতে পারা*খার়, সেইরূপ সংসারপ্রান্তরে তীক্ষ অন্ুরাগ-তপনালোকে 

দৃষ্টিক্ষোভ জন্মিলেও, জীব প্রেমকল্পতরুর সচঞ্চল ছায়া! পাইলেই, পরে 

তাহার মুলাবলম্বনে স্থির ছায়া! পাইতে পারে। তাই. কোন প্রাচীন কবি 
বলিকাছিলেন,__সংপাক্নরূপ বিষবৃক্ষে ছুইটী অযুতোপম ফল ফলিয়াছে,_- 
একটী কাব্যামুতরসের আঁস্বাদ ও অপরটা *সাধুসঙ্গ_-অকপট মিলন। 
য্মেন__ 

পার্থিব লোঁকে সুন্দরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাতে আদক্ত হইতে 
পারে বটে, কিন্তু সেই স্থুন্দরীর সুন্দর দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদে ঘটিলে; 

সেই সুন্দর দেহে ত আর তাহার প্রীতি আকুষ্ট হইবে না; স্থতরাং স্থুলভাবে 

পার্থিব প্রেমে বা সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া, ধিনি যাহাঁতেই প্রীতি অর্পণ করুন 

না কেন, প্রীতি স্ক্মভাবে একের আত্মার সহিত অন্যের আত্মার মিলন 

করিঝঁর সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার নিগুঢ় তত্ব শাস্ত্রীয় মর্শের 
অধিগঙ্ীনের সহিত বুঝিতে সমর্থ হইলেই জ্ঞানলিগ্মারও পরিতৃপ্তি করিতে 

পান্দিবে। কিন্তু এতদ্বিষয়ক হুক্ষতব্ব বিস্তৃতরূপে বুঝিতে হইলে, জ্যোতিষের 

বিশিষ্টরূপ “চ্চ। করাই কর্তব্য ; কেন না, কোন বিষয়ের নিগুঢ়তত্ব বুঝিতে 

হইলে, তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে হয়। গ্হপরিচালনের সহিত 
তাহাদের, গুণাগুপীনদারে মনুষ্যগসের কর্মপার্থক্যের উপলন্কি কবিতে- 

জ্যোতিষতিন্ন উপায়্ান্তর নাই। 

৬. 
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শিষ্য। প্রভে।, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও 

'বৃদ্ধি পাইল। কারণ আর্ধ্যশান্ত্রকার খষিগণ হিন্দুধর্মের নানারূপ শাস্ত্র 
,লিখিয়াছেন ; সেই, সকল শ্রুতি, স্থৃতি, দর্শন, পুরাণ গ্রভৃতি "শাস্ত্রের সাহায্য 

অপেক্ষ। জ্যোতিষশান্ত্রার। যে, সহজে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বপ্টিকৌশল বুবিতে 

পার। যায়, তাহার কারণ বুঝিতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু । অন্ত শান্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিষ-সাঁমুদ্রিকদ্বারা যে, সহজে প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানলাভ হয়, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবা- 

মাত্রই উহার জীবনের কর্ম সকল ও শুভাশুভ ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহ! 
এই শাস্ত্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকে অন্ত কোন শাস্দ্বারা জানিতে পার যাস ন]। 

যেমন কোন ব্যক্তির জন্মকালীন শুভগ্রহ শুভস্থানে ও পাঁপগ্রহ সকল উপচয়ে 

অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, ও একাদশ গৃহে থাকিলে, তাহার জীখনের সবিশেষ 
উদ্নতিনাধন করে,_-অর্থাৎ তাহার বিদ্যা, ধন, মান, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সম্ভোগ 

করায়। আর এক ব্যক্তির জন্মনময়ে পাপগ্রহগণ দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম 

স্বানে থাকিলে, তাহাকে রুগ্ন ও চিন্তাযুক্ত করিবে । আবার তদ্রুপ করতলগত 

গ্রহস্থানের উচ্চত! নিম্নতা ও রেথাচিহ্ছাদির সমাবেশ প্রভৃতি লক্ষণানুসারে 

জাতককে € শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয়) তাহার ফলে 

সকলেরই পার্থিব অনুরাগ নিরস্তরই বৃদ্ধি পায়-ফলে এই বিবিধ ফল- 
ভোগের শেষে আসক্তির বিষমীভূত বিনশ্বর পার্থিব পদার্থ যখন নষ্ট হইয়! 
যাইবে, তখন সেই আসক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। আর তখন সেই 

নিরবলম্বনা! আসক্তি--যে বিশ্বশিল্পীর অনস্তকীর্তি চারিদ্িকেই বিস্তৃত 

যিনি কাধ্যকারণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত,_-তাহাতে যে, নিশ্চিতই 

আশ্রয় পাইবে, তাহা স্থির । যদে কোন ব্যক্তি দূরস্থিত আলোকের» প্রতি 

চক্ষঃ সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে থাকেন, তাহা হইলে, দেখিতে পা, সেই 
আলোকের নিরবচ্ছিন্ন আ্োতঃ যেন তাহার চক্ষুঃম্পর্শ করিতেছে) সেইকপ 

নশ্বর পার্থিব পদার্থের অপদর্ণের সহিত জীবের & আসক্তি আকুষ্ষিত হইয়! 
যাওয়ার, বিশ্বকর্তা "ভগবানে উপনীত হয়, তাহা হইলে, আকুঞ্চনহেতুক 

একাগ্রতা যে, জল্মাইবে নিশ্চিতই, তাহ! ত. প্রমাণনিদ্ধ ; আর. তাই সেই 

জ্যোতির্দয়ের দিব্যঞ্যোতিঃ জীবের অস্তরাত্মায় উপনীত হইবে । অপিচ এই 
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প্রত্যক্ষসিদ্ধ শাস্ত্রের সাহায্যে সেই জগৎপতির অনস্তলীলার উপলব্ধির সহিত 
তাহার বিমল জ্যোতির উপলব্ধি হয়। 

যে সকল শান্ত প্রত্যক্ষফলের নির্ণায়ক-_সত্য তত্বের উদ্তাবক-_তৎসমুদাঁয় 
হইতেই সহজে ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে ও স্থষ্টিকৌশন্সন্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ হয়। 

যেমন কেশসদৃশ সুঙ্গম তাতরতার দিয়, এত অধিক তাড়িতসঞ্চালন 

হয় যে, তদ্বার। বৃহৎ বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্র সকল (0190৮10 11991) 

পরিচালিত হয়, 'ও একটা সামান্য লৌহতস্ত এরূপ মংৎ বৈদ্যুতিক 

চৃষ্বকরূপে (190৮0 11858) পরিণত হয় যে, তাহাতে ছুই এক 

জন মনুষ্য অনায়াসে ঝুলিতে পারে । আরও নিঃশ্বাস প্রশ্বান কাধ্য দ্বারা 

চেতন জীবের শরীর হইতে যে, আপনাদের অনিষ্টকারী আঙ্গারিক 
বাস্প (097971৩ 4,010 ) বাহির হয়, তাহা জড়জীব উত্ভিদ্গণের 

থাদ্য বা জীবনবায়ুরূপে নির্দিষ্ট থাকায়, ও তাহাদের বিষরূপে পরিত্যক্ত 

অন্নজনক (0%589 ) বাস্প চেতন প্রাণিমাত্রেরই জীবনবাধু হওয়ায়, ও 

চেঙন প্রাণীর সহিত উদ্ভিদগণের এই বিনিময়বিধি স্থির থাকায়, 
জগতে অনস্তজীবশ্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়'ছে » বিশ্বনিয়স্তার এই সকল 

সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় “প্রান্কৃতিক বিজ্ঞানেই' বিশিষ্টরূপ পাঁওয়৷ যাঁয়। বেদ, 

দর্শন ব! পুরাণাদি শাস্ত্রের লিখিত প্রকরণমত ঈশ্বরের সন্তা ও স্যট্টিকৌশল 
জান! অপেক্ষা উল্লিখিত উদাহরণত্রয় যাহার অঙ্গীভূত, সেই প্প্রা্কতিক 

বিজ্ঞান” কিংবা তৎসদৃশ অভ্রান্ত সত্যের উদ্ভাবক শাস্ত্রের অর্থাৎ সত্যো- 
দীপক জ্যোতিষ কিংবা তাহার অঙ্গীভূত সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্যে কোন 

প্রত্যক্ষফল ব্যাপারের এ্কাস্তিক ভাবে অনুধাবন করিলে, বিশ্বষ্টার 
অস্তিত্ব ও তীহার স্ৃষ্টিকৌশল মনে স্বতই উদ্দিত হয়। সুতরাং এক্ষণে 
এতদ্বারা স্পঞ্টই উ্লন্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষ. 
সামুদ্রিক গ্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের সর্তী ও স্ৃষ্টিনৈপুণ্য সহজেই 
অনুমিত হয়। 

শিষ্য। কি কারণে শুক ব্যক্তি সৌভীগাশালী হইয়া, সুখসস্তোগের 
জন্য, এবং অপর ব্যক্তি ছূর্ভাগ্য কষ্টভোগের জন্য, জন্মগ্রহণ করে, তাহ! 
জানিবার ইচ্ছ৷ হইতেছে । 
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গুরু। বৎস, ঈশ্বর মানবগণকে সমভাবে ও স্থুশৃখলার সহিত 

চালাইবার জন্ট, কখন বা ধনী, কখনও নির্ধন, কখন বা সুখী, কখনও 

*হুঃখী--এইবপ নিয়মে পর্যায়ক্রমে চালাইতেছেন। যের্যল কোন ব্যক্তি 
সম্পর় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, অতিন্থখে জীবন অতিবাহিত করে, 

পরবারেই এ ব্যক্তিকে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিরতিশয় কষ্টে 

কালাতিপাত করিতে হয়। এইবপ নিয়মে মানবগণ কেন--জাগতিক যাবতীয় 

জীব জন্তই চালিত হইতেছে; এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, এই প্রকাণ্ড 
্রন্ধাণ্ড স্থশৃঙ্খলভাবে কখনই চালিত হইত ন1। 

মানবমাত্রই সমাবয়ববিশিষ্ট হয় বটে, কিন্ত তাহাদিগের প্রকুতি- 

বৈষম্য থাকে ;১-ধেমন কোন জাতকের জন্মকালে বৃহস্পতি বলবান্ 
থাকায়, তাহাকে ধান্মিক ও শাস্তান্থশীলক হইতে হয়; অপিচ শনি বলবান্, 
থাকিলে, কদাচারী ও শ্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে হয়। আবার জাতকের প্রতি 

&ঁ ছুইটা বিভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, তাহাদের বলের তারতম্যান্থসারে 

জাতকের বৃত্তিবৈষম্য ঘটে | এইবপ গ্রহগণের বলাবলের মিশ্রফলে জাত্তকের 

কার্যে মিশ্রকলও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। সাস্থানিক লক্ষণান্- 

সারে কাহারও প্রত্তি বৃহস্পতির বল অধিক হইলে, তিনি ধরন্মপরায়ণ হুন ও 

মেচ্ছের শরণ'লওয়া অপেক্ষা প্রণস্তজ্ঞানে সামর্থ্যান্থনারে যথাবিহিত স্বকর্ম- 

সাধনে রত থাকেন ; অপিচ, শনির বল অধিক হইলে, জাতক ধার্মিক হইলেও 

উদ্দরপোষণার্থক মনেচ্ছের দাসত্ব করিতে রত থাকে । অপরতঃ জাতকের 

জন্মকালীন মঙ্গল প্রবল থাকিলে, তাহাকে উগ্রপ্রকৃতি হইতে হয়; আবার 

মঙ্গলের আধিপত্ত্যে জাত অনেক রমণীও দেখিতে পাওয়। যায়, স্বতই 

উগ্রস্বভাব স্বামিলাভে বাঞ্তা করেন। এইবপ বিভিন্ন গ্রহের বশে পরিচালিত 

হওয়ায়, ঘকলেই সমসৌভাগ্যলাভে সমর্থ,হয় না। হৃহস্পতির পূর্ণাঞ্থিকারে 

জাত ব্যক্তি হীনদেবায় অখোপার্জন করিতে কখনই সম্মত হন না, প্রায়ই 
অর্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়। জ্ঞান ক্রেন। ম্ুতরাং একের পক্ষে যাহ! 

সৌভাগ্য বলিয়া! বিবেচিত, অন্যের পক্ষে তাহা উপেক্ষণীয়। আর সকলেই 
ভগবানের স্ুনিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে, কর্পারত “হওয়ায়, সকলেরই 
গরবিণাম সৈই এক ভগবানের উদ্দেশ্তসাধন--অনস্ত সৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ-_ 
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শেষে তন্ময়ভাঁবগ্রহ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও এক্ষণে বিবেচনা 
করিয়। দেখ, যদ্যপি সকলেই ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে, 
পৃথিবীতে ছোট বড় তেদ থাকিত না,_-সকলেই সমান হইত। রাজা, প্রজা, 
ইত্যাদিরূপ বিভিন্নতা দেখা যাইত না। পুর্বকিত দু্টাত্ত দর্শাইয়া, যাহ। 
বলিলাম, তাহাতে বিশিষ্টরূপ অপ্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য বা অপরাপর জীব 

জন্ত জন্মগ্রহণকালীন তে সকল গ্রহ নক্ষত্রের অধীন থাকে, মেই সকল গ্রহ 

নক্ষত্রের বশরত্বী হইয়া, গুভাণগুভ ফক্ভোগ করিতে বাধ্য হয়) তাহার 
ভাগাফলের হ্রাস বৃদ্ধি বা সামান্য অন্যথা কিছুই হইতে পারে ন1। 

শিষ্য। আমাদিগের শান্ত্রান্ুসারী প্রবাদ আছে বে, কোন ব্যক্তি রোগ- 

গ্রস্ত বা বিপন্ন হইলে, গ্রহশাস্তির জন্ঠ, যাগ যজ্ঞ করিলে, গশুভফল পাইতে 

পারে; তঝ্ে&ন সমস্তই কি বৃথা ! 

গুরু । ই] বুথ] বটে ! কারণ ভগবন্নিয়মে পরিচালিত নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ 

গ্রহগণ জাগতিক জীবের পরিচালনসন্বন্ধেও এশ্বরিক নিয়মের অধীন; এবং 

উষ্ারা এক একটা গুণসম্পন্ন জড়ভাবে স্থষ্ট হইয়া, জগতপতির অনন্ত স্থষ্টির 
রক্ষাবিধান করিতেছেন । যথা-- 

রব--সৌর জগতের প্রধান গ্রহদকল গ্রহের আদি বলিয়া, 

ইহার নাম আদিত্য এবং ইহার প্রভাবেই জগ্রৎ প্রস্ুত বলিয়া, অন্য 
নাম সবিত।। এই জন্য ইনি আত্মস্ব্ূপ এবং লোকে দীপ্তি, আরোগ্য, 

ক্ষমতা, সম্মান, মিত্রযোগ, পদবর্থন, উন্নয়ন প্রভৃতির বিধান করিয়া] থাকেন -- 

ইহাদ্বার৷ জাতকের পিতার শুভাশুত, রাজ ব1 ক্ষমতাশ।লী ব্যক্তিগণের অন্ু- 

কুলতা বা প্রতিকুলত ঘটিয়৷ থাকে) এবং ইনি তাপদ্থার৷ পার্থিব সকল 
বস্তরই রসশোষণ করেন। 

চত্ত্র-শরীর ও ষড়রিপুর উপৰু কাঁধ্য করেন; ইনি জাতকের মাতার 

শুভাশুভ ও তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, পীড়া, ভ্রমণ৪ও ভাগ্য প্রভৃতির সুচন। 

করেন; এবং রসোৎসর্গে জগৎ শীতল করিয়া থাকেন । 

মঙ্গল__ভ্রাতা, ক্ষেত্র, *গৃহ, ভূমি, সম্পত্তি, রাজ্য, বীধ্য ও অগ্নি 
ইত্যাদির হুচন। করেন ) ইহাদ্ার! 'ভূম্যধিপতি সৈনিক, বীরপুরুষ চিকিৎসক 

প্রভৃতির কাঁধ্য স্থচিত হয। 
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বুধ--বাঁক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাঁণিজ্া প্রভৃতির স্থচক ) 

ইহাদ্বারা মাতুলসংক্রান্ত বা পিতৃব্যগত বিষয় স্থচিত হয়। ইনি দৃত, ছাত্র, 
বাবস্কাপক, লেখক, মুদ্রাকর, গণিতব্যবসায়ী ও পুস্তকবিগ্রেত। ইত্যাদির 

কর্মবিধান করেন। 

বুহস্পতি--ধন, ধর্ম, গরু, পুক্র প্রভৃতির দান করেন। ইহার আনুকুল্যে 

মন্ুষ্যের তত্ব্তান লাভ হয় বলিয়া, ইনি স্থরগুক নামে অভিহিত হন। 

ইহার অনুগৃহীত জাতক প্রায়ই মন্ত্রী, বিচারপতি, সংহিতার বা দণ্ডবিধির 
প্রণেতা, ব্যবস্থাপক, প্রুরোহিত ও ধর্মবব্যবসায়ী হন। পুর্ব পুর্ব প্রকৃতির 

_ কর্মবিধান করিতে এক বৃহস্পতিই সমর্থ। 

শুক্র-_নুখ, শ্রী, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ানশাস্ত্র, তগিনী, ভার্ম্যা, সঙ্গীত, 

কবিত প্রভৃতির সুচনা করেন; এবং অনুকূল হইলে, ্ সকল পদারের ' 

প্রদান করেন; ইহার সাহায্যে মানবগণ ভূতত্বে ও বিজ্ঞানশান্ত্রে ব্যুৎপত্তি- 
লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, ইহাকে দৈত্যগুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

ইহার আম্ুকুল্যে জাতকের নটত্ব, গায়কত্ব, চিত্রক্রত্ব, বস্ত্াদিরঞজকত্ব, 
শৌগ্ডিকত্ব ও বিজ্ঞানশান্ত্রবেতৃ্দ প্রভৃতির বিষয়ে চিস্ত/ করা যাঁয়। এবং 
সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটা, প্রভৃতির সাহচর্যযবিধান'ও শুক্রের আন্ুকুল্যে হয়। 

শনি--শুভ হইলে, রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি 
প্রদান করেন; কিন্তু অশ্তত হুইলে, অনিষ্ট বিধান--এমন কি বিনাশ- 

পর্ষ্যস্তও করিয়। থাকেন। ইহাদ্বার সন্গাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, কৃষি, সারথী, 
ভৃত্য, ও নীচ লোক প্রভৃতির কল্পনা কর! যায়। * 

স্বতই গ্রহগণ পূৃর্বোক্তর্ূপ স্ব স্ব গুণান্থসারে কার্ধ্য করিতে বাধ্য । 

এখন বিবেচন] করিয়৷ দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, উহার্দের নিকট শাস্তির 

প্রত্যাশ। কর! কিঞ্িন্মা্রও ফলদায়ক নতে। 
-- টা - 

* রাছ ও ফেতু গ্রহ নহে; পৃথিবী ওচন্ত্র ক্ষার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ সংলগ্নস্থানদ্বয়ক 

বথাত্রমে রাহু ও কেতৃ কহে। চন্দ্র বথ।কার্লে উক্ত ছুই স্থানে উপস্থিত হইলে: পৃথিবীর 

উপর বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ করেন বলিয়া, উহার গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাহ ও 

কেতু পাপথ্রহ. ও উভয়েই অমঙ্গলবিধার়ক ) ক্ষিস্ত সিংহরাশিতে পম ও এফাদশ গৃহে 

শনিধুক্ত হইঠ, এঙ্বর্যযদান ও রাজাবিধান করে। 
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শিষা। প্রভো, আপনার বর্ণিত গ্রহগণ কিরূপভাবে সংস্থিত হইয়া, 

মানবগণের উপরু স্ব স্ব শক্তির পরিচালন করিয়া থাকেন, তাহার ফলই বা 
কিরূপ, তৎসন্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ আপনার নিকট শুনিলে, উপকৃত হই। 

গুরু। দেখ বৎস, আমাদিগের আধারভূতা পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ, 
গ্রহগণও সেইরূপ )-_-আর পৃথিবী যেমন আকর্ষণীশক্তির বশে হুর্য্যের চত্ুর্দীক- 

পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকেন, গ্রহগণও সেইরূপ করেন। তবে তীাহাদিগের 

পারম্পরিকী আকর্ষণী শক্তির ইতরবিশেষে স্ব শ্ব বলের অনুপাতে স্ধ্য হইতে 

বিভিন্ন দুরে ব্যবস্থিত হইতে হইয়াছে ;--এই সংস্থানবৈপরীত্য জন্তই, পৃথিবী 
হইন্তে পারস্পরিক দৃরত্বও কল্লিত হইতে পাঁরে। সৌর জগতের কেন্দ্র হৃর্ধ্যর 
চতুঃপার্প্রস্থতা নক্ষত্রমালার সংযোগে যে রাশিচক্র কল্পিত হয়, সেই নক্ষত্র- 
মালাপরিবেক্টিত রাশিচক্রের সম স্থত্রপাতে গ্রহস্থিতি কল্পনা করা যায়। এই 
রাশিচক্রের সহিত পরিভ্রমৎ গ্রহগণেরও সংস্থানে ফলকল্পন! করাও যাঁয়। 

শনি।__পৃথিবী হইতে দুরত্বসন্বন্ধে শনিই সর্বাপেক্ষা অধিকতম 

দূরবর্তী) ইনি বলত্রগ্রবেষ্টিত ও সাতটা উপগ্রহপরিবৃত। ইহার বর্ণ ধূত্রাত 

রুষ্চ ; এবং ইনি অতীব মুদ্গতিতে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করায়, ২৯ বৎসর 

১৫৭ দিনে এক বার পরিক্রমণ করিতেছেন। ইহার অনথকূল অধিকারে 

জাতব্যক্ি পাঠরত, গম্ভীর, মিতব্যযী, সাবধান, শান্ত, অথচ কর্কশভাবে 

কর্মসম্পাদনরত হয়; এবং স্বভাবতঃ স্ত্রীপ্রেমে মুগ্ধ হয় না, বরং গভীর 

ভাঁবের অধিকারী হওয়ায়, প্রায় সংসক্তভাবেই রত হইযা থাঁকে; প্রায়ই 

গুহাবিদ্যার অনুশীলনে রত হয়; এবং ভাবনৈগুণ্যে ছুঃখার্ড সন্দিগ্ধ ও 

ঈর্যাপরবশ হইয়াও থাকে । এইরূপ জাতকের দেহ দীর্ঘ ও অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ 
দীর্ঘ কেশ কৃষ্ণবর্ণ, যুগ্ম সুস্পষ্ট, অথরোষ্ ক্ষুদ্র, নাসিকা ঈষদক্র ও দীর্ঘ, 
চিবুকাস্থি ঈষছুন্নত, বর্ণ পাংশড এঝ হন্তপদ নির্শাংসবৎ। শনি প্রতিকূল 
হুইলে, মানব মলিন হিং, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, হনীচাশয়, সন্দিগ্কধ, অপবিশ্ঞ, 

অশুচি, নীচকর্্মা বিশ্বাসঘাতক, ও প্রিথ্যাধার্দী হয়; এবং এইরূপ ব্যক্তি 

বি্ৃতাক্কৃতি বা দীর্ঘকার ও তাহার চক্ষুস্তারক1 ও কেশ স্ুকৃষ্ঃ এবং ত্বকৃ 
পীতাভ হইয়৷ থাক্ষে। তুঙ্গী শনির অধিকারে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক 
বদ্ধিমান্, অল্পভাষী, কর্কশন্বর ও একাগ্র হইয়। থাকে । 
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বৃহস্পতি--শনির পরেই পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী গ্রহ; ইনি 
চারিটী উপগ্রহ পরিবৃত ) ইহার রাশিচক্র পরিভ্রমণে, ১১ বৎনর ৩১৫ দিন 

'লাগে। ইহার বর্ণ নলীলোৎপলাভ অথ5 গৌর। ইহার অনুকূল দৃষ্টিতে 
জাতব্যক্তি মান্, সহ্ৃদয়, আতিথ্যসেবারত, বিশ্বানী, সচ্চরিত্র, ন্তায়বান্, 

ধার্মিক, দাতা, জ্ঞানী, শাস্ত্জ্ঞ ও উচ্চাতিলাষী হয়; এবং তাহার আকার 
দীর্ঘ, বর্ণ রক্তাভ গৌর, কেশ স্থল কুষঞ্চিত ও কটা, বদনমণ্ডল অগ্জারুৃতি, 

চক্ষুঃ দীর্ঘ ও ধূসরবর্ণ পুষ্ট, গজদস্ত সুসংস্থিত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, মধ্যদেশ। 
ক্ষীণ হইয়। থাকে । তাহার বাক্যোচ্চারণ সুম্পষ্ট ও উচ্চ হয়। বৃহস্পতি 

বিরোধী হইলে, জাতক পরিমিত ব্যয়ী, আত্মন্তরী, ব্যভিচারী, ভণ্ড, 

গ্রাগল্ভ সাতিশয় আত্মাভিমানী, গর্বিত, দাস্তিক, হীনশক্তি ও অন্নবোধ 
হ্য়। 

মঙ্গল-বৃহস্পতির পরে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী গ্রহ;--ইহার উপগ্রহ 

ছইটী। মঙ্গল ১ বৎসর ৩২২ দ্দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়! 
থাকেন; ইহার বর্ণ রক্তাভ। ইনি অনুকুল হইলে জাতক সাহসী, 
গুপ্তমন্ত্রত, সমরপ্রিম়, রোষপর ও মৃগয়াসক্ত হয় এবং মান্যে ঈর্ষযাপ্রকাশ 

করে; এই জাতক, মধ্যারুতি দৃঢ়দেহ রক্তাভকুঞ্চিতকেশ বিস্তৃতস্বন্ধ 

বুহদস্থিযুক্ত ্রণান্কিতশীর্ষক, সুবৃন্তনয়ন, উন্নতপৃষ্ঠ এবং উজ্জবলরক্রবর্ণ হয়। 

ইহার বিরুদ্ধতাঁয় জাতক কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুর, দাস্তিক, মেধাবী, ক্ষমাবর্জিত, 
রাজদ্রোহী, অনন্দিপ্ধচিত্ত-_-অর্থাৎ স্বকর্ম্নে সামাজিক শাসনাদি হইতে ভয়হীন, 
আত্মস্তরি, বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী, আত্মাভিমানী, নির্লজ্জ, অধার্থিক। 

মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী, ছুর্ববত্ত দন্থ্য ও হত্যাকারী হয়। 
রবি।-_মঙ্গলের পর পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হইতেছেন, রবি। 

রবি নিজে পরিভ্রমণশীল হউন বা নাই হটন, সৌর জগৎসপ্বন্ধে তিনি স্থির । 

কিন্তু পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার স্থর্য্য পরিভ্রমণ করেন বলিয়া, পৃথিবীর 

রাশিচক্রের একবার পরিভ্রমণে সুর্যের সহিত পৃথিবীর প্রতি সমস্তরীবস্থানের 

মধ্যব্যবধানে ৩৬৫ দিন,.পরিলক্ষিত হুওযার, হুপ্যের রাশিচক্রের পরিভ্রমূণে 

৩৬৫ দিন লাগে। জন্মকালীন সুর্য অনুকূল থাকিলে, জাতক দয়ালু? 

সন্মানার্ঘ, শামনপ্রিয়, প্রগল্ভ তাপ্রিয। সুশীল, মিততাষী, সাঁরবাদী 



সামুদ্রিক বিজ্ঞীন । ১৭ 

আত্মবিশ্বাসী, মহিমান্বিত, সাবধান, বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, এটুপপ্যরী, 
গভীরপ্রকৃতি, পরাক্রমশালী, মহাত্মা ও উচ্চমতি হ্য়। এই জাতক 

দীর্ঘকাঁয়, স্ুগঠন,* দৃঢ়শরীর, কুঞ্চিতকেশ, পীতবর্ণ, বিশালনেত্র, স্ুলাস্ছি, 
স্থগোলবদনমণ্ডল, স্থস্বরসম্পন্ন হয়। ইহার বিরুদ্ধতায় জাতক গর্বিত, 

দবান্তিক, প্রগল্ত. চঞ্চল, কৃপণ, পরমুখপ্রেক্সী, বাচাল, অবিবেক, অপথ্যয়ী, 
কর্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্ররকর্্মা, পৈতৃকসম্পন্তিনাশক হয়। 

শুক্র-_রবি অপেক্ষা অধিকতর পুথিবীর সন্নিকষ্ট শ্রহ; ঠহাব বণ 

উজ্জ্বল শ্বেত; ইনি ২২৪ দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। হান 

অনুকূগ হইলে, জাতক সহৃদয়, কৃপালু, বিশ্বাসপনা 'ণ. প্রেমাগ রক, 

আমোদরত, সঙ্গীতপ্রির, ধীর, পরিঞার-পরিচ্ছন 2াপ্রিয়। নামাখিক, 

গ্রফুল্পচিন্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জক, রমণাবনত যাখাদিএহোত্পণে উৎসাহী 

হয়; এবং মধ্যাকৃতি, সুন্দরধর্ণণ স্ুচিকণকেশ, নীলাভোজ্জল-বিশালচক্ষুঃ, 

উন্নতনাপসিক হয়) এবং ইহার গণ্ডে ও চিব্কে কুপসদৃশ গর্ত হর। হনি 
প্রতিকূল হইলে, জান্তক ইন্দ্রিয়স্থখরত, কলহপ্রিয্, অনৈতিক, বিদ্যাহীন, 

লম্পট, রমণদূতরত, কাপুরুষ, মাদকর্প্রর, সগ্মানষ্টানহীন হয়। এ বাক্তির 

আকার অতীব স্থুল বা মাংসল, ওঠ স্থল এবং গস্থণ মাংনল হ্য়। 

বুধ__শুক্রাপেক্ষা পৃথিবীর অপিক৩র নিকটবর্তা। ইহার বর্ণ দুর্বাশ্যামাভ 
অথচ গলিতরজতবর্ণ ; ইহার রাশিচক্রপরিভ্রমণে প্রায় ৮৮ দিন পাগে, কিন্তু 

অতীব ক্ষুদ্র ও সৃষ্যের সাতিশক্ন নিকটবর্তী হওয়ার, পৃথিবীর সম্বন্ধে এবির 
অংশে ২৮ অংশ ২* কলার মধ্যে উহার স্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়।, সুর্য 

যে সময় যে রাশিতে ভোগ করেন, বুধ 'প্রায়ই দেই রাশিতে বা তন্নিকটবর্তা 
রাপ্থিতে অবস্থান করেন। বুধের অনুকুল বলে জাতক ধাঁশক্তিসম্পন্ন, 

করনঞ্রত, ধূর্তবৃদ্ধি, বিচক্ষণ, নৈয়াক্গিক্ষ, বাগা, ক্ষিপ্রবাদী, কৌতুকী, ঝাল- 

স্বভাব, গুস্ৃবিদ্যান্ুসন্ধায়ী, বাণিজ্যকুশল, শিল্পী ও স্থৃতিশক্তির পরিচয়ে 

প্রশংসার হইতে সমর্থ হয়। তাহার দেহ থর্ধ অথচ নাতিপুষ্ট নাতিক্ষীণ, 
শরীরের অঙ্গ প্রত্ঙ্গ সমভাবে সুব্যবস্থিত, বদন কোমল, মুখমণ্ডল ঈষদ্দার্ঘ 

ও নু, কপাল উদ্নত, চক্ষুঃ . পিঙ্গলবর্ণ, ভ্রধুগল সরল, বাছ দীর্ঘ, ত্বক্ 
হরিদ্রাভ পীত, কেশ তাম্রাভ কটা হয়। বুধ বিরোদী হইলে, বাঁচাল, 

১৩ 
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প্রতারক, নির্বোধ, বিদ্যাহীন, দ্বণ্য, মিথ্যাবাদী, চৌর, উন্মত্ত, অহঙ্কারী হয়; 
বং তাহার শরীর সাতিশয় খর্ধ কদাকাঁর, চক্ষুঃ ক্ষুত্র ও চঞ্চল হয়। 

৮৮ একটা উপগ্রহ, ও পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্তী ; ২৭ দিন 

৭ ঘণ্টায় একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। জন্মকালে শুভচন্্ অনুকূল 

হইলে, জাতক সদয়, কৃপালু, ভীত, ধীর, কোমলম্বভাব, বিদ্যান্থ্রাগী, 

স্থস্থশরীর, লোৌকরপ্রন, কল্পনারত, আমোদপ্রিয়, ভ্রমণশীল, অস্থির, হইলেও, 

কবিত্বে ও অদ্ভুতবাপারে মুগ্ধমনাঃ হয়। তাহার দেহ মধ্যাকার ও পুষ্ট, 

বদনমগ্ডল সুগোল, ত্বক বিবর্ণ ও কোমল, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র পাওুবর্ণ, ওষ্ঠ স্কুল, লোম 

কর্কশ হয়। চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলে, জাতককে অলপ. অকর্্মা, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, 

বুখান্রমণকারী, চঞ্চল, মন্দমতি, তীরু, হিশাহিতজ্ঞানশৃন্ঠ, অস্ুষ্টচিত্ত ও 

নীচাঁসক্ত হইতে হয়। 

গ্রহগণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফলে পূর্বকথিত গ্রহগণের পৃথক্ 
পৃথক্ গুণের সহিত যে, সামগ্রস্ত রক্ষিত হইতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে 

পর্ম্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পার। যাইবে । আর নির্দিষ্টগুণবিশিষ্ট এই 
গ্রহগণের ধী সকল বিভিন্ন ফলের সাংস্তানিক বলাবলের ” অনুপাতে 

ইতরবিশেষ ঘটিতে পারে; অপরতঃ কথিতান্রূপ বিভিন্ন ফলের সমাবেত 

ফলের-_বা1 যুগপৎ সকল ফলের সঙ্ঘটন সম্ভবপরও নহে; লগ্ন হইতে 
আরম্ভ করিয়া, দ্বাদশটা গৃহ যথাক্রমে তন্থ, ধন, সহজ, মির, বিদ্যা ও 

পুজ, বিপু, ভার্্যা, আয়ুঃ বা নিধন, ভোগ ও ধর্ম, কর্ম, আয়, বায়,__ 

এই দ্বাদশভাব প্রকাশ করাম, গ্রহগণ এ দ্বাদশভাবে সংস্থিত হইয়া, 

তাহাদের ভাবানুগত ফলের সুচনা করিতে পারেন। সুতরাং গ্রহগণের 

সাংস্কানিক বিচারদ্বারাই লোকের মাকারপ্রকার কর্মাকন্্ম সকলই জানা যাঁয়। 

শিষা। প্রভো, আপনার তত্বমূলক, উপদেশ এখনও হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 

অসমর্থ। তবে ভিজ্ঞান্ত, কর্মক্ষেত্রে জীবের পুরুষকার আছে কি না? 

গুরু। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মন্ুষ্যগণ ও অপরাপর জীব জন্ত সকলেরই 

কারধ্য জন্মকালীন প্রশ্বরিক নিয়মে সীমাবদ্ধ কর! হইয়াছে; এবং তদনুসারে 
গ্রহ্গণকর্তৃক পরিচালিতও হইতেছে । তবে আমাদিগের, কার্যে পুরুষ্কার 

কিব্পে থাকিতে পারে ? আর কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছা থাকে, ৰল ) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 

শিষ্য । জীবগণ গ্রহগণের শক্তিতে পরিচাণিত হইতেছে সতা, কিন্তু 

আত্মাপরাধছ্তুক-_নিষিদ্ধ আহারবিহাঁরাদির জন্য--রোগশোকাদির যে, 

ভোগ আমর৷ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? 

গুরু । এ্রশ্বরিক নিয়মে গ্রহণের পরিচালনের সহিত জীব জাগতিক 

কার্ধ্যে ব্রতী হইতেছে, ইহার প্রক্ৃতরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমাকে 

এর প্রশ্নের উত্থাপন করিতে হইত না| স্ৃর্য্যাদি গ্রহগণ স্ব স্ব সাংস্থানিক 

রাশিগত বলাবল অনুসারে পৃথিবীর উপর যথারীতি শক্তিপরিচালন করিতে 

থাকেন; মান্বগণ পৃথিবীর অন্তভূক্তি জীব; তাহাদিগের উপরও গ্রহগণের 

যথাসম্ভব শক্তি পরিচালিত না হইবে কেন ?--আর পার্থিব যাবতীয় পদার্থের 

উপর গ্রহগণের অজেয় শক্তির ক্রিয়। যে, নিরস্তরই হইতে দেখা যায়, তাহা ত 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ মত্য। 

যেমন প্রবল প্রতাপ সুর্যের সহিত পৃথিবব কেন-.সকল গ্রহেরই-- 

পারম্পরিকী আকর্ষণী শক্তি থাকায়, সৌর জগতের দকল গ্রহই,স্ব স্ব কক্ষে 
থাকিয়। পরিভ্রমণ করিতেছে,-কেহই কক্ষত্রঞ্ হইতে পারে না। অপিচ 

এইরূপ পরস্পরের সংসক্তির ফলে একের উপর অন্যের ক্রিয়৷ সহজেই 

সংক্রমিত হইতে পারে ।--যেমন হৃর্ধ্য ও পৃথিবীর পূর্বোক্তরূপ সংসক্তির বশে 
সূর্য্য এই পৃথিবীতে উত্তাপদান ও ইহা হইতে রসসংগ্রহ করেন; চন্ত্রও 

এরূপ পৃথিবীত্তে রসদান করেন। * এইবপ পারম্পরিকী আকর্ষণী শক্তির 

ফলে: অমাবন্তা। পুর্ণিমায় হৃর্ধ্য পৃথিবীর রম আকর্ষণ করায়, ও চন্ত্রের 

* পৃথিবী যেমন হৃর্য্যের পরিভ্রমণপর একটা গ্রহ, চন্ত্রও আবার সেইরূপ পৃথিবী গ্রহের 

পরিভ্রমণশীল একটা উপগ্রহ; আবার জগৎসুবিত। মহাগ্রহ হুধ্যের শক্তি যেরূপ অধীন 

পৃথিবীতে ক্লাধ্যকরী হয়, পৃথিবীর অধীন উপগ্রহ চন্দ্রের শক্তিও পৃথিবীতে সেইরূপ কাধ্যকরী 

হয়। অপিচ হৃ্যের অধীন অপরাপর গ্রহও পৃথিবীর উপর শক্তিপ্রকাশ করিয়া! থাকেন; 
ইহাতেই অনুমিত হয়, পৃথিবীর শক্তি কেবল চত্দ্রে কেন--সকল গ্রহেই যথারীতি কার্যকরী 
হইয়। থাকে । 
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তদ্বিপরীতদিগ্বস্তিনী আকর্ষণী শক্তিতে যাবতীয় রন পরম্পর প্রতীপগতিতে 

উপচিত হওয়ায়, সুর্য্যের রসাকর্ষণের আনুকুলা ঘটিতেছে ; তাই পৃথিবীস্থ 

জলীয় অংশ স্ফীত হইয়া, প্রবল জোয়ার ঘটাইতেছে। আর্কার এ তিথিতে 
জীবশরীরের রসধাতু প্রবল-চন্ত্-শৈত্যে অতিবদ্ধিত কিংব! ্ধ্যের আঁকর্ষণী 
শক্তির পূর্ব্ববৎ প্রাবল্যে উপচিত বা! প্রবলীভূত হওয়ায়, সকলেরই অল্লাধিক 
পরিমাণে স্বাস্থ্যবিপর্যযায় ঘটে । গ্রহগণের এইরূপ সংস্থানগত ফল পৃথিবীস্থ 

যাবতীয় জীব জন্তন্দেই সংক্রমিত হইতেছে । ইহার একটু স্থিরচিত্তে 
পধ্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, গ্রহগণ স্ব স্ব সংস্থানানুসারে 

যেরূপ বলাবলভোগ করিতে থাকেন, সেই জাতকেও সেই বলাঁবলের অন্্দারে 

তাহাদিগের ক্রিয়ারও ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রহগণের 

স্বভাবগত পরিচয় দিলে, বোধ হয়, এতৎসংক্রান্ত গৃঢ়রহস্টের ক্ুতকট। উদ্ভেদ, 

হইতে পারিবে । 

রবি--পুথিবীর সম্বন্ধে উত্ভতাপদান ও শুক্কতাসম্পাদন করেন; মনুষ্যগণ 

ইহার অধীন থাকিয়া, স্থিরন্বভাব ও সত্বপ্তণগ্রধান হইতে পারে। ইহার 
শক্তিবশে জাতক পিত্ত প্রধানধাতু হইয়া থাকে ;__-আবার পরমকারুণিক 
পরমেশ্বরের নিয়মে প্রায়ই পিত্ত গ্রশামক তিক্তরসের আস্বাদগ্রহণে তৃপ্ত হয়। 

আর? মন্ত্রষ/ঃশরীরের দক্ষিণাঙ্গ, চক্ষুঃ, মস্তিষ্ক ও হৃদয় 'প্রভৃতির উপর ইঠার 

আিপত্য। হহার বিকদ্ধতায় পিত্ত প্রকোপে শরীরের এ দমকল অঙ্গের 

বিকলত। জন্মাতে পারে। 

চন্ত্র-_প্রধানতঃ রসোৎসঞ্জন করেন; আরও অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা 

পৃথিবীর পাতিশয় নিকটবর্তী বলিয়!, পৃথিনীর আর্্রতাবিধান করিয়া, জীব- 

শরীরে তাহার প্রাবল্য জন্মায়! দেন। ইহার অধীন মানবগণ রজোগুণ- 

পধান হয়। ইহার শক্তিতে জাতক শ্লেন্সপ্রধানধাতু হয়; ও অনস্ত্রকীশল 

ভগবানের কৌ লে শ্রেম্প্রশামক লবণরসও জাতকের প্রিয় হয়। ইহার 

আধিপতা রসধাত্ুর উপর; রসধাতুত্র সহিত শ্র্েম্সার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; 
আরও শরীরের মধো তালু, ক, উদর, গ্রন্থি ও বামাঙ্গ আশ্রয়ে স্বীয় শক্তি 

প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার বিক্দ্ধতায় শ্েম্গ্রকোপে এ নকল 

'অঙ্ষেব বিকার গটিয়া থাকে । ্ ্ 
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মঙ্গল-_প্রধানতঃ পৃথিবীর রসশোষ ও সামান্য তাপবিধানও করিয়া 

থাকেন। ইহার অধীন মানবগণ তমোগুণপ্রধান হয়। ইহার শক্তিবশে 
জাতক পিত্তপ্রধাঁনধাতু হয়, এবং পিত্তের নিদানীভূত হইলেও, সামান্য 
উত্তেজক অথচ অনবসাদক কটুরমই তাহাদিগের প্রির হম । পিত্তের সহিত 

রক্তের সাতিশয় ঘনিষ্ঠ সপ্ন্ব;_ রক্তের উপর ইহার আধিপত্য অধিক। 

তাই রক্তবাহিনী নাড়ী কটাদেশ গুহ্বদেশ ও বামকর্ণের উপর আধিপত্য 

করিয়1, এ এ স্থানে পিত্তবিকারজনিত ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকেন। 

বুধ_-কথনও আর্দ্রতা, কখনও বা শুষ্ধত| জন্মাইয়া থাকেন। ইহার 
অধীন মন্রষ্যগণ রজোগুণবিশিষ্ঠ হয়। ইনি ত্রিদোষেরই সমগ্রাবল্যবিধান 

করেন; আর তাই জাতক সর্বরসপ্রিয় হয়। ইনি বাক্য, বুদ্ধি, 1পন্ত, 

ত্বকৃ্, জিহ্বা,১ অধোভাগের উপর আধিপত্য করেন। 

বৃহস্পতি--সৌর জগতে অত্যুঞ্জ মর্গলগ্রহ ও সাঁতিশয় শীতল শনিগ্রহ 

উভয়ের মধ্যে সংস্থিত। উভয্ন বিপরীতবলসম্পন্ন গ্রহের শক্তিভেদ করিয়া, 

স্বশক্তির পরিচালনে ইনি পরিমিত উষ্ণতার ও শ্ীলতার সংবিধান 
করেন। পরিমিত উষ্ণতা ও আর্্রতা__রসবিমর্জন ও উত্তাপদান--উৎ- 
পাদিক1 শক্তির অনুকূল বলিয়া, ও বৃহস্পতি তাহার সম্যগ্বিধানপর 

হওয়ায়,-শৈত্যের ও শোষের প্রতিকূলশক্তিসম্পন্ন ;__অর্থাৎ 'অপকারী ও 
ক্ষয়ক।রী গ্রহের শক্তির প্রতিষেধে সমর্থ। তাই ইনি সর্বোৎকৃষ্ট শুভগ্রহ 

বলিয়া অভিহিত । ইহাঁর অধীন মানবগণ সত্বগুণসন্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার 

বশে মানবগণ পিত্তশ্রেম্মপ্রধানধাতু হয়; এবং ভগবন্নিরমে মধুররস 

শ্লেম্মনিদান হইলেও, কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়াপর হওয়ায়, ও পিস্ডের প্রশমনে 
অনুকুল বলিয়া_-এই দ্বন্দ্প্রাবল্যে মধুররস হিতকর। তাই শিবদাতা 

বিধাতার নিয়মে ইহার, অধীন জাতকের ধুর রস সাতিশয় প্রিয়। পিত্তানু- 

সারে রক্তবাহিনী নাড়ী, হৃদয় ও হস্ত এবং ্টেম্সানুমারে ফুস্কুদ্, গলনালী 
এবং দ্বন্দে মেধা-_এই নকলের উপর ইনি আধিপত্য করেন। 

শুক্র--বৃহম্পতির স্ায়, উষ্ণতা ও আন্রুতা উভয়বিধ শক্তিরই সঞ্চালন 

করেন বপিয়া, ইল্লি একটি শুভগ্রহ$ কিন্তু সুহস্পতির তুলনায় ইনি অধিক 

' পরিমানে আর্্রতাবিধান করেন বলিয্না বোপ হয়। ইহার অধীন মনুষ্যগণ 
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রক্সোগুণবিশিষ্ট হয়। ইহার বলে মন্থষ্যগণ কফপ্রধানধাতু হয়; এবং 
্পরস কফের কথঞ্চিৎ নিঃসারক বলিয়াই, ভগবন্লিয়মে ইহার অধীন জাতক- 

'গণ অম্নরসপ্রিয় হয়। শুক্র ও মাংসের সহিত শ্রেম্মার সমগুণার্থক ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ ; তাই ইহার আধিপত্য শুক্র মাংদ ও যরতের উপর । 

শনি।__হূর্য্ের উত্তাপ এবং পৃথিবীর বায়ু হইতে সাতিশয় দূরবর্তী 
বলিয়া, ইহা হইতে শীতলত। ও শুফতা উৎপন্ন হইলেও, আনুপাতিক 

প্রাবল্যবিচারে শৈত্যেরই আধিক্য বলিতে হইবে । শনির প্রাবল্যে জাতক 

শ্িরম্বভাব ও তমোগুণবিশিষ্ট হয়। মনুষ্যগণ ইহার বলাধীন হইয়া, ক্রুর- 

বায়ু ও কফযুক্ত হয়; কষায় রস বাযুর উত্তেজক হইলেও, দন্বতাবের কথুঞ্চিৎ 

সাম্যবিধানপর বলিয়!, ভগবন্নিয়মে কষায় রম তাদের নাতিশয় প্রিয় হয়। 

কফপ্রাবল্যজন্য, প্রেশ্সসংক্রান্ত অঙ্গে ও বাধুর গ্রাবল্যহেতুব দক্ষিণ কর্ণে 

ও মন্তকের শিরায় এবং দন্দফলে শ্লীহা ও মৃত্রাশন্ প্রভৃতির উপর আধিপত্য 

করেন। 

ইহাদ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পার্থিব জীবের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য-_ 
সকলই গ্রহগণের পরিচালনের উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং রোগের 

কারণীভূত মিথ্যাহারবিহার সকলই আমাদিগকে গ্রহ্গণের শক্তিতে বাধ্য 
হইয়া করিতে হয়; আর তাহারই ফলে রোগাঁদির ভোগে বাধ্য হইতে হয়। 

অতএব আমাদিগের রোগশোকের ভোগও যে, গ্রহগণের বশে হইতেছে, 

তাঁহ! গ্ির। 

শিষা। সময়ে সময়ে দেশে কোন একটী ব্যাধি সংক্রামক হইয়া ক্রমশঃ 

দিগন্তপ্রন্থত হইতে দেখা যায়; সে সময়ে অনেককে রোগে পড়িতে হয়) 

আবার সেই দেশপ্রস্থত সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হয় ত কেশাগ্রন্পূর্ণও 
করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? 

গুরু । ব্যাধিরও পারম্পর্দ্য কারণও যে, গ্রহগণের শক্তিপরিচালন, তাহ। 

অভ্রান্ত তা । প্রথমতঃ জন্মকালীন এ্রহগণের সাংস্থানিক বল যেমন থাকে, 

তাহাদের প্রবল প্রতাপের সময় লেইরপ কার্ধ্য হইয়া! থাকে । যেমন পৃথিবীর 

উপর মঙ্গলের বিরুদ্ধ দৃষ্টি পতিত হওয়ায়» এবং মঙ্গলের 'সাধিপত্য, রক্তের 

উপর থাকাঁঠ, যখন দেশের মধ্যে রক্দুষ্টিজনির্ত ব্যাধির পরস্থতিবৃদ্ধি হইতে 
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থাকে, জন্মকালীন যাহাদিগের মঙ্গল বিরুদ্ধ, তাহার! তখন উক্ত ব্যাধির 

আক্রমণে নিগৃহীত হইবে নিশ্চিতই। এইরূপ অন্ান্ত স্থলেও। তাই দেশ্টে 

কোঁন সংক্তামক্ষ' ব্যাধির প্রস্থতিবৃদ্ধিকালীন সকলেরই তজ্জনিত ছঃখ- 

যন্ত্রণার্দির সমভাবে ভোগ ঘটিতে পারে না। অপরতঃ 'এততসন্ন্ষে অবস্থা - 

বিশেষে গ্রহনলাবলের সহিত সাধারণ প্রাকৃতিক বলাবলের আন্ুপাতিক 

তুলনা ও একটী প্রধান বিচার্ধ্য । খন আমাঁদিগের শরীরে যে ধাতুর প্রাবল্য 

স্বতা বমিদ্ধ, তখন তাহার বিকৃতিতে স্বাস্থ্যতর্গ অবশ্যন্তাবী । যেমন-_- 

সৌর সংস্থান লইয়াই আমাদিগের খতুভেদ) ৃর্ধ্য যখন কর্কটভোগ 
করেন, তখন শ্রাবণের ধারা ঝরিবে নিশ্চিতই ; আর কন্যাশ্রয় করিলে, 

শরতের উদ্য়ে জগৎ হাসিবে; এবং তাহার মীননন্তেগ কালে জগং বাসপ্তিকী 

সঙ্জায় সাজিকে স্থির ;__-আবার খতুর সহিত মানব শরীরে ধাতুবলের 
ইতরবিশেষ নিরস্তরই ঘটিতেছে। বর্ষায় বাযুপ্রকোশ, শরতে পিত্ত প্রকোপ, 
ও বসন্তে শ্রেন্ম প্রকোপ, ভগবন্নিষমে যে, হইযাই থাকে, প্রাচীন চিকিৎসা- 

শান্ত্রবিৎ আর্য ভিষগ্গণ স্বগ্রস্থে তাহ! প্রকটিত করিয়াছেন। তাহারা আরও 
বলেন, প্রাতে শ্রেম্মা, মধ্যাঙ্নে পিত্ত ও অপরাহ্ছে ঝাঁযু প্রবল হইয়া উঠে; সেই 

রূপ আবার আয়ুর প্রাকৃকালে-__বাল্যে শ্লেম্মা, মধ্যান্কে বা যৌবনে পিত্ব ও 
অপরাহে বায়ু স্বতই প্রবল হইয়া থাকে । ইহাও থে এ গ্রহপরিচাঁপনের বশে 
নিশ্চিতই,তাহ! গ্রহগণের বলাবলের পর্যযালোচন! করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 

শাস্ত্রে কথিত আছে, শিশিরাদি খতু সকপে যথাক্রমে শনি, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র, 

বুধ, বৃহস্পতি প্রবল হয়; এবং মেষরাশি হৃর্য্যের তুঙ্গগৃহ হওয়ায়, গ্রীন্ে 

সুষর্যও সাঁতিশয় বলবান্ থাকেন। ইহাদ্বিগের শক্তিবিচার করিলে, স্পই 
উপপন্ধ হয় ধে,_শিশিরে শনির আর্্রতাহেত্ুক শ্র্রেগ্া। প্রবল ও উষ্ণতার 

জন্য রহূশোষ হওয়ায়, বানু জ্রুরভাবাপুন্ন হয়; বসন্তে শুক্র প্রবল হওয়ায়, 

শুক্রের আর্দরতাগুণে খ্রেম্ প্রাবল্য ঘটে, গ্রীষ্মে মঙ্গর্ণ ও রবি প্রবল থাকা, 

পিত্তপ্রাবল্য হয়; বর্ষায় চন্দ্র প্রবল থাকায়, তাহার ন্নিগ্কতাগুণে কফণঞ্চয় 

হওয়ায়, বায়ু অবরুদ্ধ ও প্রকুপ্ত হয়। শরতকানে বুধ প্রবল থাকায়, বাতাদি 

ত্রিদোষ উদ্দীপনে সামর্থ্য খাকিলেও, সু্য্যের সন্নিকষ্টতাহেতুক তাহার অনুব্ে 
পিত্ের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকেন। হেমস্তে বৃহস্পণত প্রবল থাকা, তাঠার 
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আব্রতাহেতুক কফপঞ্চয়। ও উষ্ণতাহেতুক তাহার অবিকাশ ঘটাইয়। 
খাকেন। বর্ষের স্ার গ্রহবলাবণ প্রতিক্ষণ প্রতিদিনই কাধ্য করিতেছে । 

আবার আযুফালমধ্যেও গ্রহগণের দাধারণ অধিকারের কালভেদ 
আছে। 

আঘুফালের প্রথম চারি বতসরের অধিপতি হইতেছেন, চন্দ্র; চন্দ্র 

আর্রতাবিধান করেন বলিয়া, এ সময় শিশুদিগের শরীরে শ্রেপ্সপ্রাবল্য থাকে । 
আর শ্র্ে্সা জীবের বলাধার বূলিয়াই, ইহার অপর নাম বলাস। অপিচ বাঁল্যেই 

জীবশরীরের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ঘটে বলিরাই, উহ! বলসঞ্চয়ের যথার্থ সময়। 

তাই শ্লেম্মগ্রনক জলীয় পদার্থ_স্তন্য_-এ সময় প্রধান শরীরপোষক। 

তাহার পর দশৎর্ষ বুধের আধিপত্য; বুধ বাত পিত্ত কফের সাম্য- 

বিধায়ক বলিয়া, এ সমর পূর্ব সঞ্চিতের বথাসমাবেশে ক্রমক্কাশের ুত্র- 

পাত হইতে থাকে । তাই এই সময় স্বভাবের চাঞ্চল্য, বাক্যবিন্যাসে পটুতা, 

ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, শ্ুতরাং মনের গঠন হয়। তাই এই সময় বাক্যকথন 

হইতে যাবতীয় শিক্ষার ও তদন্কুল ক্রীড়াদিতে সকলেরই প্রবৃত্তি থাকে। 

তাহার পর ৮ বৎসর শুক্রের আধিপত্য; এই সময়ে লোক যৌবন- 

সীমায় পদার্পন করে। শুক্র রঞ্জোগুণের উদ্দীপক বলিরা, লোকে বাক্পটু, 
রসজ্ঞ, বিলপী, আমোদরত হয়) ও শুক্রের পরিপাকহেতুক স্ত্রীনঙ্গপ্রিয় 
ও কার্যতঃ পরিণয়ন্থত্রে বদ্ধ হইয়। থাকে । 

তাহার পর ১৯ বৎসর রবির অধিকার। এই সময় লোকে জাগতিক 

কাধ্যে সংসক্ত থাকিয়া, যশঃ, কীত্তি, মান, এশ্বর্যা, শক্তি প্রভৃতির লাভার্থ 

ব্যপ্র হয়। সুর্য পিন্তপ্রাবল্য করেন বলিয়া, এই সময় জীবমাত্রেরই পিত্তধাতু 

প্রবল থাকে। ৰ 

তাহার পর ১৫ বৎসরের অধিক'রী মঙ্গল। * এই সময়ে সব্লেরই 

আনক্তিবৃদ্ধিহেতুক মনোবুঁততির সঙ্কোচ__হৃদয়ের কাঠিন্য জন্মায়। সকলকেই 
অহ্ংত্ব মমত্থের বুদ্ধিহেতু সাংদার্রিকী চিন্তায় মগ্ন হইতে হয়। এই সময়ও 
মঙ্দলের বলে পিন্তপ্রাবল্য অত্যন্তই থাকে। 

তাহার পর ১২ বৎসরের অধিপতি বৃহস্পতি । বৃহস্ঠীতি সত্ব গুণোদ্দীপক 
বলিগ্া, এই সময়ে ননুয্যগণ স্থিএবুদ্ধি, গম্ভীর ও ধর্্মাসক্তচিত্ত হয়। বৃহস্পতির 
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আর্রতাগুণে এসময় কফসঞ্চয় ও .উষ্ণতাগুণে তাহার অসম্যক্ স্ফুষ্তি ঘটিয়া 
থাকে । ৃ 

তৎপরে শেধপর্য্যস্ত শনির অধিকার । এই সময়ে শনির আর্জতাগুণের 
আধিক্যহেতু পূর্বসঞ্চিত শ্লেম্বার বিকাশ হইলেও, উষ্ণতার জন্য, রসশোষ 

ঘটায়, শারীরিক অস্বাস্থয বৃদ্ধি পায়--এবং তজ্জগ্তই দেহ শীর্ণ, দত্ত গলিত ও 

মাংস লোল হয় ॥ ক্রমে শারীরিক ওহ্মানসিক বলের হাঁস হয়, এবং শেষে 

কালকবলিত হইতে হয়। কালকে যে, আর্ব্যখষিগণ সুধ্যপুন্র বলিয়া বর্ণন্ 

করেন, ও শনিকে ছায়াগর্ভসম্তৃত হুর্য্যনন্দন বলিয়৷ অভিহিত করেন ; তাহাতে 

একট রূপক নিহিত আছে) সে রহস্তের উত্ভেদ বোধ হয়, এই আগাসের 

আলোচনায় হইতে পারে; ইহা চিন্তায় অনেকের হৃদয়েও বিকাশ পাইতে পারে। 

' পুর্বেই বর্ল৷ হইয়াছে, যাহার জন্মগ্রহণকালে গ্রহ্গণ বেরূপ বলশালী 
থাকেন, তাহাদের প্রবলাধিকারে তাহার প্রতি সেইরূপ ফলের বিধান 

করেন। আর কোন গ্রহ জাগতিক মানবগনের প্রতি “কিরূপ শক্তি- 

প্রয়োগে কিরূপ কার্ষে; বাধ্য করেন, তাহাঁও বিবৃত হইল। এই ছুইটী 

বিষয়ের বিশিষ্টর্ূপ পর্যযালোচন1। করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হুইবে, পুথিবীস্থ 

বাবতীয় শরীরির সকল ব্যাপারের সহিত গ্রহগণের বলাঁবলের ঘনিষ্ঠ সঙগন্ধ 

থাকায়, একের অধিকারে কাহারও নির্ম্যাতন, কাহারও বা সন্তর্পণ [নিত্য 

হইতেছে । 

শিষ্য । প্রভো, আপনার নিকট এই পর্যযস্ত যে সকল উপদেশ পাইলাম, 
সে সমস্তই অন্তরীক্ষচারী গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে পার্থিব জীবের 

ফলাফল; আর তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, গণিতসাহায্যে গ্রহসংস্থান- 

নির্ণয় করিতে হয় । করতলগত লক্ষণচিহ্ছাদির সংস্থানান্সাবে তাহার 

নিণয় করা যায় কি না? 
গুরু । অন্তরীক্ষে যেমন গ্রহগণ নিরস্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন, মানব- 

গণের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গেও অমনই তাহাদের সংস্থানাদির বলাবলস্থচক চিহাদিও 

প্রকাশ পাইতেছে । বিশেষতঃ করতলের বিশিষ্টরূপ, পর্যবেক্ষণ করিলে, 

তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পার! ঘাক্। করতলেও গ্রহাদির স্থান নির্দিষ্ট আছে। 
অন্তরীক্ষের গ্রহগণ ঘেরূপ তুঙ্ী, মধ্যবল ও শীনবল হয়, সেইরূপ আবার 

৪ 
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সেই সকল স্থানের অত্াচ্চতা, উচ্চতা ও নিম্নতা দেখা যায়; এততসম্বন্ধে 

ই সংক্ষিপ্র আভাস, অন্থশীজ্নযোগে বিকাশ না পাইলে, তৎসংক্রান্ত 

বিচার সহজবোধ্য নহে। এস্থলে তদন্পারে গ্রহস্থানের 'বলাবলান্ুসারে 
ফলাফল বিবৃত করা যাইতেছে । 

রবিস্থান_-অনামিকার নিয়ে ) (চিত্র_-১, চিহ্ন--৩)। হস্তে এই স্থান 

শ্বাভীনিক উচ্চ হইলে, শুর্যোর স্বাভাবিক ফললাভই ঘটে ) কৃর্য্য যেরূপ জগতে 

একমাত্র আলোকদাতা, হস্তে রবিস্থান প্রবল হইলে, সেইরূপ জাতক দীপ্রি- 

লাভে সমর্থ হয়; গ্রহমণডলীর মধ্যে সু্যযই যেরূপ আত্মস্বরূপ--একমাত্র পরি- 

চালক, রবি প্রবল হইলে, জাতক সেইরূপ অনেকের উপর কর্তৃত্ব করিতে 

সমর্থ হয়; ফলতঃ তাহার আরোগ্য, ক্ষমত।, সন্মান, মিত্র প্রভৃতি লাভ, পদবৃদ্ধি 

ও ন্নতি হয়। কাধ্যতঃ এরূপ জাতক আবিষ্কারক, অন্ুর্ধীরণরত, নব- 

নবতত্বের উদ্ভাবক, সুবক্ত।, সৌন্দর্্যপ্রিয়, সুসজ্জিত ও অলঙ্কারভূষিত প্রতিমার 

পুদ্ক হয়, এবং ধর্মসম্বন্ধে গুণবিচারের সহিত ভক্তি করে ;১--আরও 

কাল্পনিক প্রেমে অনুরক্ত না হইয়া, স্থিরপ্রেমে অন্ুরক্ত হয়।-_ এই রবিস্থান 

সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক অর্থলোলুপ, অমিতব্যয়ী, বিলাসী, অন্য়াপর ও 

কুতৃহলী হয়; এবং হঠাৎ লঘুতা চপলতা৷ গর্ব ও রোষ প্রকাশ করে; 
আরও কুটতর্ক করিতে অত্যন্ত ভালবাসে ।--আর এই স্থান নিয় হইলে, 
জাতর অলস হয় ও জ্ঞানাপাজ্জনে বিরত থাকে । ইহাতে বোধ হয়, 

পার্থিব উন্নতিদাধনের জন্যই সূর্য্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রে থাকিয়। 

সকলকে আলোক দান করিতেছেন, করতলম্থ রবিস্থানের সমোচ্চতাও 

সেইৰপ জাতকের জ্ঞানালোকের উদ্দীপন করিতেছে । 

চন্্রস্থান__মণিবন্ধের উপরি হইতে হস্তপার্্ব পর্যাস্ত বিস্তৃত ; ( চি-_-১ 

চিহ্ন_৬)। এইস্থান স্বাভাবিক উন্নত*হইলে, জাতকে চন্দ্রের স্বাভাবিক গুণ 
বিকাশ পায়। অর্থাৎ চক্র শরীর ও ষড়রিপুর উপর কাধ্য করেন বলিয়া, 

জাঁতককে সর্বদাই আত্মতন্বান্ুসন্ধীনা এবং সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতিসাধন 
করিবার জন্য ব্যগ্র এবং চিস্তাযুক্ত। বিষঞ্ন, বৃথাকক্পনাপগ্রিয় অথচ পবিভ্রতা- 

রক্ষা উৎসৃক হইতে হয়। এইরপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্বজ্ঞান- 
বিশিষ্ট ও অস্থিরচিন্ত হয় ;-_-মারও একাগ্রভাবে চিন্ত। করিতে কারতে ইন্দ্রিয় 
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যত হওয়ায়, ভবিষাৎ বিষয় স্বপ্নে দেখিতে পায় এবং মানসিক চাঞ্চলোর 

জন্য ভ্রমণ-_বিশেষতঃ জলভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে । ধর্থান্থশীলন 
অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদান্থভব করে। এই জাতক ' 

এতই কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প ও সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে । 

ইহাব বিবাহাদি৬ শিস্ময়কর |--আ'বার চন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থান সাঁতিশয় উচ্চ 

হইলে, জাতকের আভ্যন্তরিকী নাড়ীর রোগ জন্মায় । বোধ হয়, ইহার কারণ 

আর বগিতে হইবে না। পূর্বেই বল! হইয়াছে, চন শ্রেম্মাবৃদ্ধিকর--আর 
তাহার জন্তই লোকের কোধবৃদ্ধি শ্রীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে ।-_ 

চদরস্থমনের উপরিভাগ অত্ুচ্চ হইলে, জাতক শ্রেম্সাজনিত রোগে আক্রান্ত 

হইয়। ক্রমবিকারে__বাত পিত্ত কফ--তিন দোঁষরই প্রফোপে কষ্ট পায়।-__ 

' আবার অতাচ্চন্স্তান বিস্তৃত হুইয়1, মণিবন্ধের নিকট কোণাঁকৃতি হইলে, 

জাতক চিন্তাযুক্ত ও ত্যাগস্বীকাঁরে সমর্থ হয়।__চন্ত্রস্থান নিম্ন হইলে, জাতফ 

চিন্তা করিতে বা মনের স্থিরতা রাখিতে অশক্ত হয়। 

মঙগলম্থান-__হৃস্তেরু ছুই পার্খে চন্ত্রস্থানের উপরে ও বৃদ্ধাঙ্ুলীর সংলগ- 

স্থানের উপরে ; ( চিত্র --:১, চিহ--৫1৮ )। প্রথমোক্ত মঙ্গলন্তান উন্নত হইলে, 

জাতক ধীর প্রতি ঈশ্বরনির্ভরে সমর্থ, ও অন্তায় কার্ষো বিরত হয়; আর 

দ্বিতীয়োক্রস্থান উন্নত হইলে, জাতক প্রত্যুৎ্পন্নমতি ও সযরধ্যাদ হয়; 

এবং উভয়স্থান সমোচ্চ হইলে, জাতক উগ্রস্থভাব, অবিচারী, নিষ্ঠুর, 
শোণিতলোলুপ, কামাতুর ও অতিশয়বাদী হয়।_-এই সকল ব্যাপারেও 
পূর্রবকথিত মঙ্গলের গুণের সহিত সামগ্রস্ত আছে ।-_মঙ্গল দ্বারা যে, ভূমি 
সম্পত্তি স্থচিত হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থানের উচ্চতাঙ্থার! স্থির 

করিত পারা যায়।-_-আবার এই মঙ্গলের উত্যস্থান নিয় হইলে, জাতক 

ভীরু গু বালশ্বভাব হয় “এবং তাহাবু ভূমিসম্পত্তির নাশও অবশ্ঠন্তাবী ।-_ 
অত্যুচ্চ হইলে, স্তাবর সম্পত্তির বৃদ্ধি ও অধিকারিত্ব ধুঝায়। 

বুধস্তান _মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রের উপর ও কনিষ্াঙ্গলীর নিয়ে অবস্থিত ; 

( চির--১, চিহ্ন_-৪ )। এই স্তান সমোচ্চ হইলে, জাতক বুধের স্বাভাবিক 
গুণের অধিকারী হণ ;-_অর্থাৎ বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজা 

প্রভৃতির যথারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ হয়; স্ুতনাং জাতক শান্ত, 
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বুদ্ধিমান, জা২সী, বাণী, ব্যবপায়ী, পরিশ্রমী, নববিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল, 
অমণকারী, গুধ্ধন্মানলব্ধায়ী হয়; এবং কার্ধ্যতঃ বালপ্রককৃতি হইয়। থাকে ।-_ 

বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক 
'রসিকতাপ্রিয়, কপট ও মুর্খ হয়)-নিয় হইলে, জাতক উদ্যমরহিত ও 

মুর্খ হয়। 

বুহস্পতিস্থান_-তজ্জনীর নিয়ে ; ( চিত্র+-+১, চিহন-_-১ ) ইহ! স্বাভাবিক 

উন্নত হইলে, বৃহস্পতির স্বাভাবিক গুণ জাতকে সংক্রমিত হয়; অর্থাৎ__ 

জাতক তনব্বজ্ঞ।নলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধন্ঝোন্সত, আমোদগ্রিয়, 

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মুগ্ধ ও কল্পনার্নরত হম্ঃ আর অত্যচ্চ হইলে, জাতক 

অহঙ্কারী, সাধারণের উপর প্রতুত্বস্থাপনেচ্ছু, আত্মশ্ন।ঘাপ্রিয় ও অশান্ত্ীয় 

উপাসনাকারী হয়।-_নিক়্ হইলে, জাতক অধাম্মিক” শ্ব্পর, অলস, 
সম্ত্রমহীন ও নীচপ্রবৃত্তি হয়। 

শুক্রস্থান__বৃদ্ধান্ুলীর মূলদেশে--তৃতীয় পর্ধে ; ( চিত্র--১, চিহ-_৭ ) 

এই স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শুক্রের স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ 

সুখ, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্ব, কবিতা, সঙ্গীত, স্ত্রীসাহচর্ধ্য লাভ করে ১ 
তাই সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্য গীতের মাধুর্য, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতা, 

গ্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়, ও তত্তৎ্কার্য্যের প্রশংসা করিতে ভালবাসে । ্ত্রী- 

জাতির প্রতি শিষ্টাচারপ্রয়োগ ও সব্ধ্দা অপরের সম্তোষবিধান করিয়!, 

নিজে প্রশংসিত হইতে অভিলাষী হয়। তৃতত্বে ও বিজ্ঞানশান্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ 

করিতে, চিত্রবিদ্য। কবিত্ব সঙ্গীতসঙ্বন্ধে ক করিতে, স্বভাবতঃ সমর্থ 

হয়। কার্ধ্যতঃ প্রায়ই সদালাপী, আমোদপ্রিয় ও কলহুবিবাদে অনিচ্ছুক 

হইয়া, স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকে) অথচ অগ্ঠান্ত গ্রহের কুফলে 

প্রায়ই ভূগিতে হয় না। এই স্থান অত্যুচ্চ হইলে, জাতক লম্পট, ন্লিলজ্জ, 
ব্যভিচারী, চঞ্চল, বৃথাগর্ব্বিন ও অলীক প্রেমালাঁপে রত হয়; এবং নিম্ন 

হইলে, জাতক অলস, শিল্পবিদ্যায় অপারগ, বৃত্তিহীন ও স্বার্থপর হয়। 

শনিস্থান__মধ্যমার নিয়ে )' (চিত্র--১১ চিগ্ছ_-২)। এই স্থান উচ্চ 

হইলে, জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জনবানী, ভীরু, বলবান্ ও কৃষিরত হয় -- 
এ সকগওণশনির স্বাভাবিক গুণান্ুসারী,_ চিন্তাশক্তি, রাজ্য, দাস, দাসী, 
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বাহন, গ্রভৃতির সংস্থানের মহিত সকলেরই সবিশেষ সামঞ্ম্ত আছে।-_ 

শনিস্বান নিয় হইলে, জাতক হুর্ভাগ্য, নীচপ্রবৃত্তি, নিরামিষভোজী হয় প্রায়ই 

আত্মহত্যার জন্ঠ চেষ্টা করে। অত্যুচ্চ হইলে, মৌনাঁবলম্বী, বিষগ্, পীড়িত, 
নিভৃতবাসপ্রিয়, অন্কৃতাপরত, বিরাগী হয় ;--তাহার পূর্বোক্তরূপ গ্রকৃতির 

সহিত মরণেচ্ছ! সর্বদাই জড়িত থাকে ;--যেরূপ আসন্ন বিপৎকালে দুশ্চিন্তা 

চিরসহচরীর স্তার লোকের সঙ্গত্যাগ করে না--তাহার আত্মহত্যাবাসনাও 

তদ্রুপ তাহার নিত্য সঙ্গিনী হইয়া থাকে । এই আত্মজিঘাংসুর মন সংসার 

দোলায় দোছুল্যমান বা! বিচলিত হওয়ায়, নানারূপ উপায়াদির চিন্তা করিতে 

থাকে; এবং তজ্জন্ত অনেক সময় গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। কিন্তু উভয় 

হস্তে অত্যুচ্চ হইলে, আত্মহত্য। করে। 
শিষ্য । প্রই সকল গ্রহস্থানজনিত ফলাফল অনুসারে কর্ম্মাকর্মের যে, 

ব্যবস্থা এশ্বরিক নিয়মে ঘটে, তাহারই খ৷ কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা পায়? 

গুরু । গ্রহগণের উচ্চতা নীচত! লইয়1, মানবগণের সাংসারিক যাবতীয় 
স্থলভাবের বিচার করিতে পার! যায় )১--এমন কি ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তি 

কিরূপ কার্ষ্যে কি প্রকার সমর্থ, তাহারও নির্ণয় করিতে পার] যায়; এ 

স্থলে তৎসম্বন্ধে কয়েকটা তত্বের সংক্ষিপ্ত আভাস বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ 

করিলেই বুঝিতে পারিবে। 

যে জাতকের করতলে বুধের স্থান অন্থান্ত গ্রহস্থান অপেক্ষা অন্ন উচ্চ, 

সে সামান্ত ব্যবসায়ী, কেরাণী, শিক্ষক বা অর্থব্যবসায়ী হইয়া, তাহার 

উপজীবিকানির্বাহে বাধ্য; আর বুধের স্থানের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, 

জাতক আচার্যের ব্যবসায়দ্ার৷ জীবিকানির্বাহ করিতে পারে; বুধ শনির 

সহিতু বৃহস্পতির স্থান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নট ও 

নাট্যয্যবসায়ে ধনবান্ হইয়া, স্থুখে ,জীবিকার্জন করে। করতলে বুধের. 

ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মদায, স্থগদ্ধি ওধধাদি এবং প্রস্তুত পোষাক 

গ্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংহ্ান করে। করতলে বুধের, গুক্রের 

ও শনির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষধিদ্যার . ব্যবসায় ছার! জীবিকা- 

নির্বাহ করে। কত্ৃতলে বুধ, শুক্র, শনি ও বৃহস্পতি_-এই গ্রহচতুষটয়ের 

স্থান সমভাবে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চভাবে যাজনক্রিয়। দ্বারা সংসারযাত্রা- 
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নির্বাহ করে। শুক্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক গৈরিক- 

"বসন, জট] ও শ্মশ্র ধারণ করিয়া, গুরু সাজিয়1, র্্মব্যবসায়ে রত থাকে; 

পরস্ত স্ত্রীশিষ্যাদ্ধারা অর্থোপার্জন করিয়া ধনী হয়। শুক্র, চত্তী ও মঙ্গল--এই 

গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয় ) আর এইরূপ ব্যব- 

সাধে দবিশেষ ধনী হয়। বুধ, শুক্র, শনি, চন্দ্র ও মঙ্গল-_-এই গ্রহপঞ্চকস্থান 
উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয়, কিন্তু, বুধ, শুক্র, শনি ও মঙ্গল-- 

এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সামান্য উচ্চ হইলে, জাতকগণ কর্মকার, কৃষক, 
ভাঙ্কর, প্রস্তরক্ষোদক, কুত্রধর,কয়লার খনির খনক, ভাঁরবাহক, পণু হত্যাকারী 

কসাই, নাপিত ও পাচক প্রভৃতির কর্মের অনুষ্ঠানে স্ব স্ব জীবিকানিব্বাহ 

করে। বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র--এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ 

হইলে, জাতক গায়ক, নর্তক, পদারচক, ও চিত্রাঙ্কনকাম্মী, চিত্রবিদ্যা-' 
পারগ হয় এবং এই সকল বিদ্যাদ্বারা উপজীবিকানির্বাহ করে। বুধ, 
শুক্র, বৃহস্পতি__এই গ্রহত্রয়ের স্বান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিচারক 

হয় নিশ্চিতই ; উক্ত বিচার-কার্যে স্বীয় জী'বকানির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে 

ধনবান্ও হয়। বুধের ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসাশান্ত্রের মধ্যে 

অস্ত্রপ্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ হইয়া তন্বার! স্বীয় জীবিকার্জনে সমর্থ হয়। 

করতলে বুধের ও শনির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা 

জীবিকার্জন করে। আর করতলে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও মর্জল--এই 

গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির ব্যবসায়ই উপ- 

জীবিকার বিষয়ীভূত হয়। করতলে বুধ, চন্দ্র ও রবি-_এই গ্রহত্রয়ের স্থান 

উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, ও তভৌতিকী ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা . 

জীবিকানির্বাহ করে। গ্রহস্থানের বলাবলানুসারে ইহার ফলেরও ন্[নাধিক্য 
বা! তারতম্য হয়। 

শিষ্য । প্রভো, ব্যবসায়ীদিগের বাবসায় চিরকাল সমান চলে না--কথনও 

লাভ কথনও ক্ষতি প্রায়ই ত ঘটিয়াই থাকে; আরও জীবনযাত্রার সহিত 
কত যে, শোক, তাঁপ, ঘনিষ্ঠ” সুত্রে আবদ্ধ, তাহারও অপলাঁপ করিবার 

সুযোগ নাই । স্থুতরাং সেই সকলের সঁময়নির্ণয়ের সহিত ফলাফলনির্দেশের 

কার্যযকারণবিভেদের একমাত্র হুঙ্মতত্ব জানিবার উপায় কি? 
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গুরু । বৎস, জন্মকালীন গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে দ্বাদশ রাশির 

দ্বাদশতাবের বিচার করিয়া, যেমন জাতকের জীবনের যাবতীয় কাধ্যাকার্ষ্যের 

করনা করিতে গারা যায়; এবং দ্বাদশরাশির মধ্যে কোন রাশির কোন 

নক্ষত্রের তুক্তি অনুমারে যেমন গ্রহ্গণের ভোগ্য দশার নির্দেশ করিয়া, 

তাহাদিগের ভাবফলের অন্বয়ে সাময়িক অন্তান্ত ফলাফলনির্দেশ করা 

যায়, সেইরাপ করতলের করেকটী রেখা আশ্রয় করিয়া, সকল ফলাফলেরই 

নির্দেশ করিতে পার। যায় । এক্ষণে মেই মকল রেখাদির বিষয় ব্বিত করা 

যাইতেছে। 

প্রথমতঃ আমঘুর্বিচারই সকলের প্রথম প্রয়োজনীয়; কেন ন, জীবনের 

মুখ, ছুঃখ, বিপৎ, আপৎ--সমস্তই আযুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে স্বন্ব-_-আবুর 

অভাবে উহাঞ্চের স্থিতিই অসম্ভব !--আমাদিগের শুক্রশোণিতের পরিণতি 

এই দেহের স্থিতির সহিত আমুর ঘনিষ্ঠদস্বন্ধ বলিয়া, শুক্রের অধিপতি শুক্র, 

ও শোণিতের অধিপতি মঙ্গল,-.এই ছুই স্থানের বেষ্টনকাঁরিনী রেখা,__ 

যাহ। বৃহস্পতির নিম্ন, হইতে মণিবন্ধাভিমুখে প্রস্থতা-_তাহাই আয়ুরেখ!; 

( চিত্র_-১, চিহ্--ক-ক)। বৃহস্পতির গুণে ধন্নারি হৃদ্গত ভাবের বিকাশে 

বিকশিত হয়? শনির গুণে চিন্তাহেতুক মৌনাদি সম্ভবপর; সে গুণও হৃদ্গত 

ভাবের অন্ততূক্ত ; রবির গুণে মহান্গুভবতা প্রভৃতিও হৃদয়ের ব্যাপার ; বুধের 

গুণে বাক্যে হদ্গত ভাবের প্রকাশ করিবার শক্তি হয় বলিয়া, এই গ্রহচতু- 

য়ের নিক্নগ। পার্খববিহারিনী রেখা হৃদররেখা ; (চিত্র-_১, চিহন_গ-গ)। চন্দ্র ও 

মঙ্গল চিন্তাশক্তির উদ্দীপনায় সমর্থ বলিয়া, তততংস্থানচারিনী রেখা শিরোরেখা 

বলিয়া অভিহিত ; (চিত্র-_১, চিহ্ন_খ-খ)। শনি ভাগ্যের বা ভোগের যে, 

চরমবিধান করেন, তাহা! ত আমরা পূর্বেই, বলিয়! দিয়াছি) এক্ষণে সেই 
শনিন্চরেখ। বা ভাগারৈখার নির্দেশকর! এইরূপেই সঙ্গত যে, যে রেখা! 

আযুরেখ, মণিবন্ধস্থ বলয় (চিত্র_-১, চিহ্ৃ_ট-উ) বা মঙ্গলক্ষেত্র হইতে 
উঠিম্তা শনিস্থানে যায়, তাহাই ভাগ্যরেখা"; ( চিত্র-_১, চিহ্ন_-ঘ-ঘ)। রবি- 

স্থানে দণ্ডায়মান যে রেখা, তাহার নাম রবিরেখা বা গৌরবস্থচিকা রেখা ; 
( চিত্র__১, চিহ্ন_-উ) | আয়ুরেখার পার্খ্ ব! মণিবন্ধের সন্গিকট হইতে যে 
রেখা বুধস্থানপর্য্যস্ত প্রস্থতা, তাহা স্বাস্থ্যরেখা ) ( চিত্র--১, চিহ্ৃ__ছ-ছ)। 
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এবং তৎংপার্থে যে সমান্তরভাবে অপর একটী রেখা থাঁকে, তাহাকে 

প্রবৃত্তিরেখা কহে; (চির_-১, চিহ্ন__ঝ-ঝ )। হ্ৃদুয়রেখার উপৰে 

বৃহম্পতিস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত ঈষব্বক্রভাবাপন্ন! রেখাকে শুরুবদ্ধনী 

কহে; (চিত্র-_১, চিহন_ঠ-ঠ )। যে রূপ অন্তরীক্ষচারী সুর্যের কিরণ উর্দধ 

হইতে আপিয়! পার্থিব জীবের আনন্দবিধান করে, সেইরূপ এই সকল রেখার 

উর্ধমুখী শাখা-রেখাই জ্ঞানালোকে ম্বখসংবিধানে সমর্থ বলিয়া, গুভফলপ্রদ; 

আর অধোমুখ মুদ্গত গর্ভ বা কৃপ যেমন স্বতই অর্ককাঁরময় ও অস্থথবিধাঁনপর, 
অধোমুখী শাখা-রেখামাত্রে তেমনই অজ্ঞানবিধানে অশুভফলপ্রদ হইয়! 

থাকে ।__-তবেতাহাদিগের সময়নির্দেশ করিতে হইলে, মূলরেখা-সংব্পৃষ্ট স্থানই 

বর্ষের স্চন! করিয়৷ দেয় ।__যেমন আয়ুরেখার যে অংশটুকু বৃহস্পতিরস্থানের 
নিয়ে, অর্থাৎ তর্জনীর সমসৃত্রপাতে কর্তিত, তাঁহাই ৩০ বরের স্ৃচক ; 

আয়ুরেখার প্রারস্ত হইতে এই প্রথম অংশ সমান ৩০ ভাগে বিভক্ত হইলে, 
তাহার এক একটা অংশ এক এক বৎসরের শুচক ) ত্ররূপ আয়ুরেখার 

শেষের সমাংশ ৭১ হইতে ১০০ বৎসর--এই ৩০ বঙ্দারের হুচক ইহারও 
৩০ ভাগের ১ তাগ এক এক বর্ষের নির্দেশ করে। আয়ুরেখার মধাস্থল 

৪০ বৎসরের সৃচক। ইহাকে সমান ৪০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক 

ভাগ এক এক বর্ষের সৃচক। কিন্তু ভাগ্যরেখার বিভাগ ভিন্নরূপ ;-প্রারস্ত 

হইতে শিরোরেখা পর্্যস্ত অংশ ৩৫ বৎসর- সুতরাং এই অংশ সম ৩৫ ভাগে 

বিভক্ত হইলে, তাহার এক এক বিভাগ এক এক বর্ষের হুচক। পরে 

শিরোরেখা ও হদয়রেখার মধ্যস্থ অংশ ৩৫ হইতে ৫৫ এই ২০ বৎসরের 

চক; ইহাকে সমান ২০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক তাগ এক এক 

বর্ষের সুচনা করে ; অবশিষ্টাংশ পোষের ৪৫ বর্ষের সুচক, তাহাকেও বহমান 

8৫ ভাগে বিভক্ত করিলেই তাহার এক'এক ভাগ এক এক বর্ষের প্চচন| 

করে। (চিত্র_-১ ক-ক্ও ঘ-ঘ।) অন্তান্ত রেখা বয়োবিভাগ করিতে 

হইলে, প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিয়ে ৩? বৎসর করিয়া ধরিতে হয়॥ অথবা 

আয়ুরেখা কিংব। ভাগ্যরেখার সহিত আন্থপাতিক বিভাগে ঝয়োবিভাগ 

বুঝিতে হয়। ক্রমানুশীলনে প্রত)ক্ষ জ্ঞানলাত, করিলে, *এই স্থল, বিষয়ের 

হুক্মভাবপরিদর্শন করিয়া, মানবঙ্দীবনের সকল কথাই বলিতে পার! ঘাম্ন। 
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শিষ্য । ভগবানের নাতির বশে যদি এইরূপ বিবিধ কর্ম সমাহিত 

হইতেছে, তবে কেহ কেন পরিশ্রমে মশ্ডকের ঘন্ম পদে পাতিত করিয়! 

জীবিকার্জন করিতেছে, কেহ কেন বা অক্লেশে অলসভাব বসির থাকিয়া ' 

বিবিধ বঙ্গরসে বিভোর হইয়।, সময়াতিপাত করিতেছে ?--ইহারও মধ্যে ক 

কোন সছুদ্দেশা আছে ? 

গুরু । ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের যে, এক স্থমহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, 

তাহ। অতীব স্ুবোধ্য উদাহরণযে।গে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইয়। দিতেছি । 

যেমন কোন শআোতব্বিনীর তরম্গমালায় চঞ্চল নীরে কতকগুলি কাষ্ঠ 

নিক্ষিপ্ত হইল) তাহার। 'ভাসিবে বটে, কিন্তু কেহই চিরসংহত বা ঘনিষ্ঠ 

সম্বদ্ধ থাকিবে না; তাহার! বীচিমালার প্রবল তাড়নে একবার সন্নিকৃষ্ট 

আবার ব্যবচ্ছিন্ন হইবে নিশ্চিতহ ! আবার এ্ররূপ কষ্টের এক দিকে কোন 

ভার অর্পিত হইলে, সেই দিক জলমধ্যে নিমজ্জিতও হইবে। কিন্তু সেই 

দমকল কাষ্ঠ তুক্ষণ করিয়া, বিস্তৃত ফলক ও বক্র প্রস্থ-কাষ্ঠ (ডাঁশ।) প্রস্তুত করত, 

কতিপয় লৌহকীলক (পেরেক) দিয়া সম্বদ্ধ করিলে, তাহা! একটী নৌকায় 
পরিণত হইবে ; তখন সে জলে ভাসমান থাকির1, আপনার অপেক্ষা বহুগুণ- 

ভারজ্লম্পনন দ্রব্যের সমাবেশে ভাসিতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ *জগৎপাত। 

জগদীশ্বর সময়-তরঙ্গে এই বিশ্বস্থ সকল জীবকে নিক্ষিপ্ত করির!, বিবিধ কন্শের 

শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়া, তক্ষণ করিতেছেন ; পরে, কাহাকেও স্থল প্রস্থ-কাষ্ঠ, 

কাহাকেও কাষ্ঠফলক করিতেছেন। আবার তাহার খ্রশ্বরিক নিয়মের 
বশে অন্ক্ষণই আসর্লিপ্স, হইয়া, একত্র বসবাস করিতে রত হইতেছে। 

এইরূপ ব্যাপারবশেই সমবেত মানবগণের মধ্যে যিনি ধিনি প্রবলপ্রতাপ, 

তাহারা সমাঁজগঠন করিতে কতিপগ নখতির ব্যবস্থাপন করিতেছেন । 

তাহাই ঈমাজ-নৌকার লৌহকীলক !-_ইহার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনে একের 
অভার অন্যের দ্বার! নিরাকৃত হইতেছে । তাহা না হইলে, হয় ত, প্রত্যেককে 

স্ব স্ব অভারের পুরণজন্য, সর্বজ্ঞ হইতে হত ।*» ইহাতে তত্তবায়েব বস্ত্র, 
তৈলীর তৈল, কষির শস্য প্রভৃতির পারস্পরিক বিনিষঞ্ত্রে কাচারই অভাৰ 

হইতেছে না। অনস্তকোশল ,ভগবানের স্থষ্টিকৌশলের মাহাম্মা ,এইবপ 

 ব্যাপারের পর্্যবেক্ষণেই উপলব্ধ হর! 
আপি শশ্প্পীশিী পিক 
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তৃতীয় অধ্যায় । 

সপন 

শিষ্য । প্রভো, মনুষ্যকে অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া! জন্মগ্রহণ, ভিক্ষাদ্বারা 
উদ্রপোষণ ও জীবনযাপন করিতে হয় কেন? 

গুরু । দয়াময় জগদীশ্বর মন্ুষাগণের স্যষ্টি করিয়, ইন্দরিয়দ্বারা উন্নতি- 

সাধনের প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং এ সকল ইন্দ্রিয়সাধ্য 

কন্মসমূহ গ্রহগণের অধীন করিয়াও দ্রিয়াছেন। মন্ুষ্যের জন্মসময়ে “গ্রহগণ 

যেরূপ বলে বলীয়ান্ থাঁকিবে, সেইরূপ শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল, ধর্ম, 
কর্ম অর্থ প্রভৃতির সম্ভোগ করিতে পারিবে। সেই কারণে অনেক 

মগ্ষ্যকেই সময়ে সময়ে অন্ধ খগ্র হইয়?, জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গ্রহগণ 
ধরশ্বরিক নিয়মে কখন সধল, কখন দুর্বল হইয়া, শ্রশ্বরিক কর্মের সমাধান 
করিতেছে । উহারা যখন হছ্র্বলভাবে থাকে, সেই সময়ে যে মন্্য্যের 

জন্ম হইবে, সেই ব্যক্তি নানাবিধ কষ্টে দিন অতিবাহিত করিবে; আর 
কষ্টভোগ করিয়! তাঁহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। এরূপ কষ্ট কেবল 
শরীরের উপর হইবে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন রূপ ছূর্বলত1 জন্মাইবে 

না। মনুষ্যগণ গ্রহগণকর্তৃক চালিত হইয়া, সময়ে সময়ে সুথ দুঃখ আধি 

ব্যাধি ইত্যাদির ক্রমাবিভ্ভীবে নিয়তই বিচলিত হয়) তজ্জন্ত প্রপীড়িত 

হইতে হইলেও, সেই সামগ্রিক পরিবর্তনদ্বার। মন্ুধাগণ সবিশেষ শুভফল- 

লাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা র 

কোন একটী মন্ুযোর জন্মকালে গ্রহগণ কেন্রস্থ থাকায়, দরিদ্রপঃরবারে 

জন্মগ্রহণ করিলেও, বিদ্যার্জনে সমর্থ হইয়া, যৌবনকালে অথোপার্জন 

দ্বারা শেষে সৌভাগ্যশালী হইতে" পারে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা, 
সামুদ্রিক শাস্ত্রের হুম্ম উপদেশে ঈশ্বরের স্থ্টিকৌশল বুঝাইর। দিই। 

শিষ্য । মহাঁশম, আপনার উপদেশ শবণে জ্ঞানের পথে ক্রমশই অগ্রসর 

হইতেছি) কিন্ত সামুদ্রিকসংক্রান্ত সুশ্ম 'উপদেশ আবণ করিবার অগ্রে 

আঁমার আর কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছ। 
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করি ;--আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, মনুষ্যকে প্রলোভনে পড়িতে 

হয় কেন? 

গুরু । বংন,'ঈশ্বর অনন্ত স্ষ্টি রক্ষা করিবার জন্য, এই নানাপ্রকার- 

স্বভাবসম্পন্ন ও বিবিধপ্রবৃত্তিযুক্ত মনুষোর সৃষ্টি করিয়াছেন; আর, 

এ সকল প্রবৃত্তির ব৷ স্বভাবের চালন। করিবার জন্য, নানাপ্রকার স্বভাব- 

বিশিষ্ট মন্ুষ্যেরও স্থষ্টি করিয়াছেন। যেমন যে সকল ব্যক্তি বলবান্ হ্ইয়! 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বলপ্রকাশের জন্ত, দুর্বলেরও ন্ষষ্টি 

করিয়।ছেন। যাহারা ধনী হইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ধনগৌরব- 

প্রকাশের জন্য, দরিদ্রলোকের স্থষ্টি করিয়াছেন,_-অর্থাৎ ধনিগণ বিলাস- 

সাধনের সঞ্চয়জন্ত, যে সকল অর্থব্যয় কবেন, তাহাতে দেশীয় তম্ববায়, 

,কারুকর প্রতৃদ্ধি শিলিগণের পোষণ করিতে বাধ্য হন) এমন কি স্থীয় 

' প্রাণযাত্রানিব্বাহের জন্ঘ, প্রত্যহ শস্যাদির ক্রয়হেতুক যে অর্থব্যয় করেন, 

তাহাতে অনেক ব্যবসায়ীরও--পরম্পরাসন্বন্ধে কৃষকদিগেরও প্রতিপালনে 

রত থাকেন। আবার কামুকের স্ট্টির সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগের কামচরিতার্থ- 

কারিণী কুলট] রমণীবও সৃষ্টি করিয়াছেন। আরুও জ্ঞানার্থর সৃষ্টি করিয়া 

তাহার জ্ঞানপিপাসার প্রশমনজন্য, জ্ঞানের সাগর অন্রান্তবুদ্ধি 'গুরুর স্থৃ্ট 
করিয়াছেন। আবার ধনীর সৃষ্টি করিয়। যেমন দরিদ্রের হঃখনিবারণ, 

কুল্টার স্থষ্টি করিয়! কামুকের কামসন্তর্পণ, গুরুর স্থষ্টি করিয়া শিষ্যের 

শ্রমনিরাস করাইতেছেন, তেমনই আবার এই কর্ম্মবিনিময়দ্বার। নিরস্তরই 

এই মন্লীতির মর্ধযাদ। অক্ষুণ্ন থাকিবে বলিয়াই, ধনিগণ বিদ্যাহীন ও গুণহীন 

হইয়া কষ্ট; আর তজ্জন্তই তাহাদিগকে বিদ্বান ও গুণবাঁন্ ব্ক্তিদিগের 

সাহায্যার্থক প্রস্তত' থাকিতে হয় একবার স্্টির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিন্কেই, সুস্পষ্ট প্রতীমমান হয় যে, ঈশ্বর তাহার সমস্ত স্থষ্ট বন্তগুলি 

একই আকর্ষণী শক্তিতে বা টানে বায় রাখিয়াছেনু,_-এই অভিপ্রায় সম্পন্ন 

করিবার জন্য, তিনি বিশ্ব সংসারের হৃষ্টি করিয়া, গ্রহপরিচালনের সহিত 

অনপ্ড সৃষ্টির রক্ষাবিধানে রত থাকিয়া, স্বয়ং অপ্রকাশিতভাবে রহিয়াছেন । 

এই নকল বিষয়ের সুম্্ম তত্বের সবিশেষ আলোচনা অন্থুশীলন করিতে 

হইলে, জাতিয় ও সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্য লইয়1, অনুসগ্ধান করিলে, 
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ঈশ্বর ও তাহার এই স্থষ্ট জগতের কার্ধাকারণসংক্রাস্ত হক তত্বের জ্ঞানলাভ 

করিতে পারা যায়। মনুষাগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, স্টির্তীর 

সৃষ্টি বুঝিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই, ভগবান্ অরৃশ্ভাবে “থাকিয়া, গ্রহগণ- 

'ছ্বার! সৃষ্টির কর্ম চালাইযা, তাঁহাব অনন্ত তত্বে বোঁধের উদ্রেক করিয়া 

দিতেছেন। আর আমর! প্রকাশাভ।বে ও অপ্রকাশ্যভাবে যে সকল কর্ম 

করিতেছি, দে সকলই ত্রশ্বরিক নিয়মে গ্রহবলে বাধ্য হইয়া, আমাদিগকে 

সম্পন্ন করিতে হইতেছে । এক্ষণে সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে 

স্পষ্টই দেখাইয়া দিব যে, কিরূপ নিয়মে কোন গ্রহবলে কিরূপ অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গাদিবিশি্ হুইয়া, মন্নযাগণ কিরূপ উপজীবিকাবলম্বনে কিরূপ ভাবে 

জীবিকানির্ধাহ করে এবং কি কি লক্ষণে জাতক ধার্মিক, বলবান্, 

চিকিৎসক, গায়ক, তঙ্কর, মিথা বাদী, লম্পট ও ঘাতক হয়। ূ 

শিষ্য । প্রভো, কিবপ চিহ্ছদ্বারা মনুষোর উপজীবিকার বিষয়ে 

স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি জানা যায। 

গুরু । বৎস, তোমাকে এ বিষয়ের হুক্ম তত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর ;--. 

প্রথম।_্যাহাদিগের অঙ্কুলী স্থুল খর্ব ও সহজে অনমনীয়, বৃদ্ধান্থুলী 

পশ্চাদ্্ভাগে অতান্ন বক্রভাবে যুক্ত; আব ভাগ্যরেখাহীন করতল অঙ্গুলী 

অপেক্ষা দীর্ঘ” কঠিন ও স্থুল হইয়া থাকে, তাহার! প্রাথমিক ; এরূপ জাতককে 

অপরিপুষ্ট (919))6)11/) হম্তবিশিষ্ট মনুষ্য কহে। তাহাদিগের বুদ্ধি গ্রবৃত্তি 

সাতিশয় স্থলভাবাপন্না ; তাই স্থক্মবিবেচনা করিতে তাহারা অসমর্থ হয়। 

তাহাদ্দিগের উপজীবিকা-_ক্ষি, পশুপালন, দাসত্ব, ভারবহন, কসাইকর্দ 

ইত্যাদি ₹__-এতাঁদুশ নীচ কন্মও করিতে তাহার! পটু। ( চিত্র--৪1) 

দ্বিতীয় ।-_যাহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মূল অপেক্ষা! প্রশস্ত ও স্থুল; এবং 
বৃদ্ধান্থুলী ছোট হয়: তাহাদিগকে সাগর (১1)%501205) অঙগুলীরিশিষট 

মন্তষ্য কহে। জার হপ্ততল কোমল হইলে, উহ্ারা পরিশ্রমী, ধৈর্ধ্যানলক্বী, 

ও দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হয়) উহাদিগের উপজীবিকা বাণিজ্য বা তৎসদৃশ শরীর 
ও মনের এঁকান্তিকী চেষ্টার সাধ্য কর্ম। কিন্তু হস্ততল কঠিন হইলে, 
কল চালাইয়া বাঁ উাহার নির্মাণ করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতে 

তাহার! বাধ্য হম। | ( চিত্র--১৪।) 
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তৃতীয় ।--যাহাদিগের অঙ্কুলীর মুলদেশ অর্থাৎ ভৃতী র়পর্ক স্থল ও অস্গুলীর 
অগ্রভাগ ক্রমশই সরু হইয়1 শুগ্ডাকৃতি (0০1০) ধারণ করে, তাহারা, 

স্বাধীন তাপ্রিয় হয় )--আর শিল্প কর্মদ্বার| জীবিকানির্বাহ করে। ( (চিত্র_-৭1) 

চতুর্থ _-যাহাদিগের অঙ্কুলীর আকুতি চতুফষোণ (810025) তাহারা হঙ্স- 

বুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণান্ুসন্ধায়ী, বিদ্যাপ্রিয়, সভ্যতামোদী হয়;__তাহার৷ সাধু- 
বিচারক, শাস্ত্রান্নুশীলক, চিকিৎসক, শিক্ষক, উদ্ভিদ্বিদ্যাবিৎ, মসীজীবী, দালাল, 

নট, নাট্যকার, নাট্যলেখক, সংবাদপত্রসম্পাদক, ব্যবহারাজীব (উক্ীল) 

হইর! থাকে । ( চিত্র_৩।) 
পঞ্চম ।-_বাহাদিগের অস্কুলীর অগ্রভাগ বা প্রথম পর্ধই হুক্মনভাঁবাপন্ন 

তাহাদিগকে স্থচাগ্র (0০2)001) অন্ধলীবিশিষ্ট লোক কহে। তাহারা প্রায়ই 

প্রেমামোদী সৌন্দর্য্যপ্রিয়, ও বেশ ভূষার প্রচলিত রীতি পদ্ধতির অনুরাগী 

হয়। ( চিত্র-২।) 

শিষ্য । গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখ হইতে যাহ শুনিলাম, তাহাঁতে যথেষ্ট 

জ্ঞানলাঁভের আশ! হইতেছে; এক্ষণে হস্ততলে কি কি চিহ্ন থাকিলে, 

জাতক বিচারক প্রভৃতির বৃত্তির উপযোগী হইতে; পারে, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ 

উপদেশ করুন । 

গুরু । বৎস, হস্ততলের কি কি চিহ্নদ্বার৷ বিচারকদ্ির পৃথক্ পৃথক্ 

কম্মনিরূপণ করা যায়, তাহা! একে একে বকলিতেছি, শনণ কর ;-- 

১।-_ বৃহস্পতি ধর্মসাধনে, শনি চিন্তার উদ্দীপনে, রবি জ্ঞানবিধানে, চন্দ্র 

স্নেহগুণে স্থিরীকরণে, সমর্থ হন বলিয়া,এবং এই গ্রহ্চতষ্টয়বিহিত ফল 

বিচারকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায়, এই সকল গ্রশ্ফলের আনুকুল্যে 

জাতক বিচারক হয়। তাহার নির্ণায়ক সাধারণ চিহ্ন হইতেছে, _হস্তাঙ্্লী 

চতুষ্কোএ (90891) প্রথম গ্রন্থি পরিপুষ্ট, বৃহস্পতি, শনি, রবি, ও চন্দ্র 

এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ, ব্লবিরেখ। প্রবল; ও আযঘুরেখা হইতে 
একটি সরলরেখা! বৃহস্পতিস্থান ভেদ করত, প্রথম অস্কুলীর তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত 

যাইলে, জাতক বিচারক হয়। ইহার সহিত বুধ ও মঙ্গল প্রবল হইলে, 
বিচারে একা গ্রতাবৃষ্থিহেতুক বিচারনিষ্ঠ। জাতকে বলবতী হয়। 

( চিত্র--১২ চিহ্ন--১1২।৩1৪।৫।৬ক-ক ; খ-খ ৭৮)। 
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২।__বুধ ও বৃহস্পতি জ্ঞানার্জনের বিধানপর শুভগ্রহ বপিয়া, ইহাদের 
'আন্থকুল্যে জাত জীব শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানোপার্জনে রত হয়। তাই হস্তাস্ুলী দীর্ঘ 

ও অগ্রভাগ চতুক্ষোণ, কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্থুণী অনামিক! £বঁ তৃতীয়ান্ুলীর 
প্রথম পর্ধের উপর পর্যন্ত ল্ধা হইলে, বা বুধের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, 
কনিষ্ঠা্ুণীর দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীব গ্রান্ঠি পরিপুষ্ট হইলে, কিংবা 

শিরোরেখায় বুধের স্থানের নিকটে শ্বেতবিন্দুচিহ্ন থাকিলে, অথবা কনিষ্ঠা- 

স্ুলীর তৃতীয় পর্ব হইতে কোন সরলরেখা উঠিয়া, গ্রথম পর্ব পর্য্যন্ত 
যাইলে, জাতক শাপ্ধান্বশীলক হয়। ( চিত্র-_-১০ চিহৃ__-৩।৬।১৪।৫। চচ |) 

৩।-_€ক) বুধের স্থানের উচ্চতায় জাতক শাস্তজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সাহসী, বাগ, 
ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী হয়, কিন্তু কার্ধ্যকাঁরণের বিচার করিয়া নব বিষয়েরও 

উদ্ভাবন করিতে পারে। চিকিৎসাব্যবসায়ে' দেশকালপাঁত্রের সহিত 

কার্ম্যকারণের বিচার করিয়া, উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়; ও বৃহস্পতি 

অনুকূল হইলে, জাতক সত্যজ্ঞানলাঁভে সমর্থ হয়; অপিচ রবি আরোগা- 
বিধান করেন। স্থৃতরাঁং হস্তাঙ্থুপী দীর্ঘ, এবং অগ্রভাগ, চতুক্ষোণ-_বৃহস্পতির 

রবির বুধের স্থান উচ্চ হইলে, কিংব! যদি বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, ও উন্নত 

বুধের স্থানে ২৩টা সরল রেখা থাকে, এবং ববিরেখা স্থস্পষ্ট অস্কিত থাকে, 

তাহ! হইলে, জাতক চিকিৎসক হয়।। চিত্র_-১২, চিহ্ন--১৩1৫।৭ ঘ; ক- ক ) 

(খ) পুর্বোক্ত লক্ষণসহ মঙ্গলের 'গ্রাথমগ্থান উচ্চ হইলে, জাতিক অস্ত্র- 

চিকিৎসক হয়। কারণ, মঙ্গল শোণিতের উপর আধিপত্য করেন। আবার 

মঙ্গলের গানের উচ্চতায় জাতকের স্বভাবের উগ্রতা ও মনের কাঠিন্য 

'জন্মাইয়া দেয়। ইহ] অস্ত্চিকিৎসকদিগের নিতান্ত আবশ্যক । 
॥ চিত্র_-১২, চিহন-_-১৩/৫।৭।ঘ; ক-ক৮।) 

(গ) প্রথমোক্ত চিহ্কের সহিত চন্দ্রস্থান উন্নত হইলে, জাতক চিন্তিৎসক 

হইয়া, ৪ষজ্াসম্ন্ধে নূতন তত্বের আবিষর্ভা হয়) সকল চিকিৎসা-শান্ত 

হইতে সার বাছিয়। লইবার ক্ষমতা তাহার থাকে ।-_ চিকিৎসকের সাধারণ 
লক্ষণ যেমন তাহার চিকিংসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতার হচন। করে, আবার চন্্রস্থান 
উন্নত থাকায়, তাহার ভৈষজ্যগত কল্পনাশক্তির উত্তেজ্জা করামু, তাহার 

উৈষগ্াগত নবাবিক্ষারে সামর্থা থাকে। (চিত্র_:১২, টিহৃ-_-১৩।৫।৭।ঘ ; ক-ক) 
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(ঘ) যদি বুধের রবির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয়, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ 
প্রায়ই স্থলাগ্র-_কু রচিৎ ঝা চতুক্ষোণ হয়, তাহ! হইলে, জাতক পশুচিকিৎসক 

হয়] ( চিত্র--১২, চিহ্ন-_-৫।৭1৬। )% 

৪।--রবি বলবান্ হইলে, জাতক অনেকের উপর কর্তৃত করিতে সমর্থ 

স্থবন্তা ধর্ম গুণবিচারে নিপুণ হয় ; বুধস্থান পুষ্ট হইলে, জাতক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ 

বাগ্মী শান্ত্রজ্ঞ সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে পারে ; বৃহস্পতিস্থান উন্নত হইলে, 

জীতক ততব্বজ্ঞানলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধন্মোন্মন্ত, আমোদ- 

প্রিয়, নৈসর্গকসৌন্দর্যযপ্রিয় ও কল্পনানিরত হয়; এবং শনিস্থান উচ্চ হইলে, 

জাতুক চিন্তাশক্তির ও প্রভূত্বশক্তির পরিচালনে সমর্থ হয়। আর শিক্ষকের 

উচ্চাভিলাষ, স্থুবক্তত্ব, ধর্মগুণবিচারশক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ প্রার্থনা, শান্তরক্ত্ব 

সাহসিকতা, প্রমশীলতা, তত্বজ্ঞান, নিসর্গবোৌধ একান্ত প্রষ্মোজনীয়। তজ্জন্ই 

বৃহম্পতি, শনি, রবি, ও বুধ-_এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ, অস্ুলী দীর্ঘ ও 

স্থলাগ্র এবং মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, ও 

রবিরেখা সুক্ষভাবে, অষ্ষিত থাকিলে, জাতক শিক্ষক হইয়া থাকে; 

( চিত্র--১৪৯ চিহ্ৃ_-১।২৩।৪৫।৬ ক-ক ) 

৫। অস্গুলীগুলি স্থুলাগ্র এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক 
উত্ভিদ্িদ্যাবিশারদ হয়। কারণ, চন্দ্র ওষধিগণের অধিপতি ও শুষ্ক সাংসারিক 

কার্য্যের প্রধান সাধক--উভয়ের আন্কুল্যে নিশ্চিতই জাতকের প্রবৃত্তি 

অনুসারে কথিতান্ুরূপ ফললাভ ঘটে। ( চিত্র_-১৪, চি হৃ-_-৮৯) 

৬। পুর্বোক্ত করতপগত চিহ্কের সহিত হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ চতুফোণ, 

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, জাতক,কৃষিবিদ্যাবিৎ হয়। প্রথম ও 

দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হওয়ায়, যথাক্রমে মানস্থিক ও পার্থিব বল যথেষ্ট থাকে 
ব্লিষ্জা, ইহাঁও উত্ভিদ্ববিদ্যার উপযোগী । (চিন্র_১৩, চিন্ক--১/২/৩1৮।৯ ) 

, ৭1-_ব্রবিস্থান উন্নত হইলে, জাতকের আবিফার অন্থকরণ নবোস্ভাবন 

সৌন্দরধ্যবোধ প্রভৃতিতে শক্তি থাকে ;+এই কয়টী গুণই শিল্পীদগের একান্ত 

গ্রয়োজনীয়। তাই হস্তে রবিস্থান উচ্চ, অঙ্কুলীগুলি ৃচ্/গ্র, তৃতীয়ান্থুলী 
বা অনামিকার প্রথম পর্ব . দীর্ঘ হইণে, জাতক নিশ্চিতই শিল্পবিদ্যায় 

পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়। ( চিব_-১৫, চিক্ত_-১/২৩। ) 
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(ক)- শুক্র অন্থুকুলভাবে জাতকের হৃদয়ে রসের বিকাশ করিয়া, সঙ্গে 

'সঙ্গে বিলাবাসনার উদ্রেক করিতে সমর্থ বলিয়া, তাহার, অন্ুগৃহীতগণের 

হৃদয়ে মনোজ্ঞ পদার্থ জাগিতে থাকে । ্ৃতরাং পূর্বোক্ত, লক্ষণসত্বে ও, বদি 
শুক্রস্থান উচ্চ, অন্গুলীসমূহ,_বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্থুলী দীর্ঘ হয়, তাহ! হইলে, 

জাতক উতংকষ্ট পুষ্পচিত্রকর হয়,-- এবং বর্ণবিকাশে-_রং ফলাইতে-_পটু হয়। 

 (চিত্র--১৫, চিহ-_-১1২ ৩৪ ) 

(খ)_সগডম-মন্থুবন্ধ-কথিত লক্ষণ সত্ব যদ্যপি বুধের স্থান উচ্চ ও অন্ুপী- 

গুলি চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত 
করিতে পারে। কারণ বুধ জাতকের শিল্পনৈপুণ্যের বিধানে ও নবোপ্ভাবনে 

সামধ্য দান করেন ও চতুকফ্ষোণকর সব্ব ব্যাপারেরই উপযোগী বলিয়া, 

এতল্লক্ষণীক্রান্ত জাতকে জীবন্ত প্রাণীর অন্থকরণে প্রতিকৃতি-অস্কনের সামর্থ্য 

থাকাই সম্ভবপর ও সঙ্গত। ( চিত্র_-১১১ চিহ্ৃ-_-৩1৪1৫ ) 

(গ)__ মঙ্গলের আনুকূল্য জাতকের স্বভাবের উগ্রত। জন্মায় বলিয়৷, সপুম- 

অন্ুবন্ধ-কথিত লক্ষণের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যুদ্ধক্ষেত্রের 

চিত্র স্থিত করিতে সমর্থ হয়৷ ( চিত্র--১৫, চিহ্ন-_-১।২।৩।৭ ) 

(ঘ)-_চতুক্ষোণ অস্গুলী সব্ধকর্ম্মোপযোগী বলিয়া, সপ্তমচ্ছেদোক্ত লক্ষণ 

সহ ম্কুলীগাল চতুদ্ষোণ হইলে, জাতক দৃষ্টান্গরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে সমর্থ 
হয়। ( চিত্র--১১, চিহ্ন-_-৩1৪। ) 

৮।--চন্দ্রের আন্ুকুল্যে জাতক কল্পনাপ্রিয় ও নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে 

ঈশ্বরের লীলানুসন্ধান করিতে উৎস্থক ) আবার বৃহস্পতির আন্কুলযে তত্ব- 
জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং বুহম্পতির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অঙ্ুপীসমূহ 

নরম ও প্রায়ই চতুষ্ষোণ_-কখনও।র! স্থৃলাগ্র এবং অশ্ুলীগুলির দ্বিতীয় গ্রাস্থি 
পরিপুষ্ট হইলে, জাতক সাহিত্যতন্বজ্ঞ হইদত পারে । (চিত্র--১০,চিহ্ৃ১ ২$।৫।) 

(ক)-_বুধের আনুকুল্যে জাতক সাহসী বাগ্ী শান্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান হয় এবং 

বাকোর ষথা প্রয়োগে স্বরূপবিকাশ করিতে পারে। তাই পূর্বোক্ত .লক্ষণের 

সহিত বুধের স্থান উচ্চ. ও নখরসমূহের দৈর্ঘ্যাপেক্ষা প্রস্থ অধিক হইলে, 
জাতক সাহিত্যসমালোচক হয়; সাহিত্যগত. দোষগুণের পুঙ্ান্থপ্ুত্খরূপে 
বিশ্লেষণ করিয়া, যথাগুণ প্রকটন করিতে পারে। (চিত্র--১০, চিহৃ-_-১1২1৩।৫1৬) 
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(থ)_-বৃহম্পতি জাতকের তত্বজ্ঞানের উদ্দীপনা ও উচ্চাভিলাষ, যশঃ, 

ধর্মনুরাগ, আমোদ প্রভৃতিতে প্রীতি, নৈসর্ণিক সৌন্দর্যে রতি ইত্যাদির বিধান 

করেন; চন্দ্রও জাতকের কল্পনাশক্তির বিকাশ ও গ্কৃতিক ব্যাপারের 

পর্যযবেঙ্গণে শ্রশ্বরিকী লীলার উপলব্ধি করাইয়। থাকেন) শ্ুক্রও জাতকের 

মনে গ্রেম-রসের বিধান করেন 7--আর এই সকল গুণই হইতেছে, কবি- 

দিগের কাব্যরচনার অন্কুল। তাই বৃহস্পতি চন্ত্র ও শুক্র--এই গ্রহত্রয়ের 

স্থান উন্নত, অনুলীগুলি হুক্সাগ্র ও শিরোরেখা চন্তরস্থানপর্য্যস্ত গ্রস্ত হইলে, 
জাতক কবি হয়। ( চিত্র-_২, চিহ্ধ-_২।৭।১২।৩। ক-ক ) 

৯1-_বৃহস্পতির আহন্ুকুল্যে জাতকের তত্বজ্ঞানলাভ হয়; রবির 

প্রাধল্যে জাতক প্রস্ঞুবশালী জ্ঞানসম্পন্ন ও সম্মানাদির লাভে সমর্থ হয়; বুধ 

প্রবল হইলে, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির ষখারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ 

হয়। অঙ্ুলীগুলির প্রথম পর্ব পুষ্ট হইলে, মানসিকবললাঁভ ও দ্বিতীয় পর্ব 
পুষ্ঠ হইলে, পার্থিববললাঁভ ঘটে। ন্মুতরাং বৃহস্পত্তি রবি ও বুধ__ 
এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ নখরগুলি ক্ষুত্র ও 

শিরোরেখ' প্রশস্ত হইলে, কিংবা অস্ুলীসমূহ চতুক্ষোণ ও পরিপুষ্টগ্রন্থি হইলে, 

জাতরু সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়। ( চিত্র-_-১২, চিহ্ন-_-৩1৫1৭1১8।৯। চ-চ ) 

ক।-_-এঁ লক্ষণের সহিত হস্তের নখরগুলি ক্ষুদ্র, বুধের স্থান উচ্চ ও শুক্র- 

বন্ধনী অস্কিত থাকিলে, তিনি উৎকুষ্ট সমালোচক হইতে পারেন । 

( চিত্র-_-১২, চিহ্ৃ-_-৩1৫।৭,১।২।৯ গ-গ) 

১০ ।_-অন্তুকুল শুক্র রস প্রেম ও বিলাসসাধনের বিধান করিয়! 

থাকেন। এই কয়ট্রাই হইতেছে, নাট্যর প্রধান অঙ্গ । সুতরাং (ক) শুক্র- 

স্থান উদ্নত, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ স্থুল বা চট$ু্কোণ, শিরোরেখাঁর শেষভাগ 
শাখাবিিষ্ট ও শিরোরেখার একটা শাখা বুধস্থানাডিমুখে বক্র হইলে, ও 

একটি সরলরেখ৷ মঙ্গলের স্থান হইত )উঠিয়৷ রবিস্থানে বাইলে, অথবা! 
খে; ভাগ্যবৈথা প্রবল ও শিরোরেথা চন্দ্রস্থানাভি মুখে নিন্নগামিনী ও অঙ্গুলী 

সকল নমনীপ্র হইলে; জাতক নট ও, নাট্যকার হয় ;* অপিচ গ) উভয় 
হস্তেব অনামিকাৰ অশ্্রভাগ স্থুল,হইলেও, জাতক নট হুইজ়্। থাকে । * 

( চিত্র_-১৩, চিহ্ন-_-৮।১০।খ-গ-ঘ, ছ-ছ।) 
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_. ৯১।-তন্বজ্ঞানের উদ্দীপনে বৃহস্পতি ও রবি, বাঁক্যবিন্যাসে ধুধ ও 

রসার্দর বিধানে শুক্র সহায় হওয়াতে, এবং চতুষ্ষোণাঞ্গুলী ,সকল কর্্েরই 
উপযোগিতার সুচন!' করে বলিয্বা, ধাহার হস্তে বৃহস্পতি, রবি, বুধ, ও শুক্র-_ 

এই গ্রহচতুষটয়ের স্থ'ন উচ্চ ও অস্ুলীগুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, ঠিনি উৎকৃষ্ট 

নাট্যলেখক। ( চিত্র--১৩, চিহ্ছ_-১:৪1১১।৬৮ 1) 

১২।-অঙ্ুলীসমূহ চতুফোণ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, মধ্যমার 
দ্বিতীয় পর্ব অন্যান্য পর্ধ অপেক্ষা দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রস্থি বিশিষ্টরূপ পরিপুষ্ট 

হইলে, জাতক গণিতশান্ত্রবিৎ হয়। ( চিত্র_১১, চিহ্ন-__১/২1৩৬।) 

১৩।--রবির স্থান উচ্চ ও অনামিকার নিয়ে স্থাপিত হইলে, জাতক 

মলীদীবি হয়;_-কারণ রবিস্থান অন্যগ্রহস্থানের অভিমুনখ আরোপিত ন। 

হইয়। স্বস্থানে উন্নত হওয়ার, জাতক রবির আন্ুকুল্যে অপর ধনী জনের 

সাহাধ্যলাভে সমর্থ হয়; আর মসীজীবিমাত্রেই পরোপজীবি বলিয়া, গ্রহ 

সংস্থানজনিত এতল্লক্ষণ এই বৃত্তির একান্ত উপযোগী ও সুচক। 

১৪। অস্ুলী গুলি চতুষ্কোণ, বৃহল্পতি, শনি, বুধ ও মঙ্গল-_এই গ্রহ- 
চতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ ও রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতক দালাল হয়। ইহাতেও 

গ্রহবলের কিকয়াসাম্য রহিয়াছে। বৃহস্পতি ধন বুদ্ধির, শনি ভাগ্যের, বুধ 

বাক্যের ও মঙ্গল সম্পদের বিধান করেন। আর এই কয়টাই দালালদিগের 
ব্যবসায়ের অবলম্বন । রবিরেখাও সম্পন ব্যক্তির সাহায্যের স্চিক1। 

( চিত্র-১৩, চিহৃ--১181৫1৬।৭। ক-ক) 

১৫।-_মন্কুলীগুলি চতুক্ষোণ বৃদ্ধাঙ্ধুলীর দ্বিতীয় পর্ধ দীর্ঘ ও স্থল-_ 

বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও চন্দ্র_-এই পঞ্চগ্রহের স্থান উন্নত ও রবিরেখ। 

প্রবল হইলে, জাতক ব্যবহারার্জীব বা উকীল মোক্তার হয়; অপিচ ্তাহা- 

দিগের শিরোরেখা আয়ুরেধার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, কার্ধাসাধনে 
একাগ্রতা থাকে বলিয়া, ব্যবসায়ে; সবিশেষ উন্নতিলাভও করিতে পারেন। 

ইহাও পূর্বোক্ত সন্্ীতির অধীন। কেন না, বৃহস্পতি জ্ঞানের, শনি"ভাগ্যের, 

রৰি জ্ঞানের ও মহদ' শ্রয়ের, বুধ বাকোোর এবং চন্দ্র কল্পনার বিধান করেন 
বলিয়া, এগুলি ব্যবহারাজীবদিগের প্রধান অক্লম্থন হওয়াতে, পূর্বোক্ত লক্ষণে 

ব্যবহারাঁজীব হওয়াই সঙ্গত। (চিত্র--১২, চিহ্ন--১ ১০1৩1৪,৫।৭।৬ ক-ক, ও) 
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শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া বঙ্গুন, কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক ধার্মিক হয়? 
গুরু । হস্ততলে ধর্মসংক্রাস্ত নানাবিধ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; 

তাহার এক একটা করিয়া বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর __ 

পূর্বে কথিত হইম্াছে, বৃহম্পতি জাতকের প্রতি অনুকূল হইলে, ধন, 

ধর্ম, গুরু, পুত্র ও তত্বজ্ঞান প্রদান করেন; আরও তাই জাতককে ব্যবস্বাপক 
পুরোছিত ও ধর্মব্যবসারী হইতে হয়। সুতরাং ধর্মসংক্রাপ্ত চিহ্ের মধ্যে 

বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক বলবান্ হইবাঁরই নিত্যবিধি ১_-এবং ইহাই 
স।ধারণ চিহ্ন। 

১ম।_ধাহাদিগের অঙ্গুলী সুচ্যগ্র (207660) তাহার! বিশিষ্টন্ূপ কবিত্ব- 
শক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ধর্মোৎসাহী পার্থিবন্থুখসম্তোগে বিরত ও রুচিজ্ঞান- 

বিশিষ্ট হন ) জর তাহাদের আত্ম! ও মন একন্ত্রে গ্রথিভ॥ (চিহন-_২।) 
২য়।__অন্গুলীর প্রথমপর্ব অন্যান্যপর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও বৃহস্পতিস্থান উচ্চ 

হইলে, ধর্শগত সক্জ্তান স্গতই জন্মিয়া থাকে ।  (চির--২ চিহ্ৃ-_-২৩।) 
৩।__কেবল তর্জনীর প্রথমপর্ব্ব সচাগ্র, বৃহস্পতিস্থান উচ্চ হইলে, 

জাতক স্বভাবতই ধর্্মরত ও সহজ ( প্রমাণনিরগেক্ষ ) জ্ঞানযুক্ত হয়। 
( চিত্র_-২, চিহ্ৃ-_-৩।২) 

“র্থ।--যদি স্থাস্থ্যরেখা হইতে একটা রেখা উঠিগ। শি্রারেখাম্পর্শ 
করিয়!, 'একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন উৎপন্ন করে, তাহ। হইলে, জাতক ধর্মসংক্রান্ত 

গুঢ়তত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র-২ চিহ্ৃ_১।) 
৫ম।-_-যদ্যপি একটা ঢেরা (0০9৪) চিহ্ন, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার 

মধ্যবর্তী স্থান ব1 করচতুফ্ষোণ (0880121015) মধ্যে থাকে,__আর এ চিহ্নটা 

ভাগ্রখার সহিত “সংযুক্ত হয়, ও অস্গুলী, সকলের প্রথমপব্্ব অন্ঠান্তপর্ব 

অপেক্ষ। দীর্ঘ হয়, এবং উহার গ্রস্থিগুলি উচ্চ না হয়, তাহা! হইলে, জাতক 

ধন্মান্থশীলন দ্বারা শান্তিণাভ করিতে হামর্থ হয়। ঢক্রুশচিহ স্থানগত ফলের 

স্বাস করায়, ও ভাগ্যরেখ! জাগতিকী উন্নর্তির সথচিক1 বলিয়া, ্রুশচিন্কের সহিত 

ভাগ্যরেখার সংস্পশে পার্থিব 'ব্যাপারে উন্নতিলাতের অন্তরায় ঘটে; সুতরাং 

ভাগ্যরেখার যে বয়ধচক স্থানে. উক্ত ত্রুশ স্পর্শ করে, জাতকের সেই বয়:ক্রমে 

ধনরত্বত্যাগ ও ধর্ধানুধীলন ঘটিয়। থাকে ।) ( চিত্র-_-২, চিহ-_-81৩) 
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৬ষ্ঠ।_-উচ্চ বৃহস্পতিস্থানের উপর চন্ত্রচন্ক অঙ্কিত থাকিলে, জাতক 

ঈশ্বরগত তত্বান্নুশীলনে সর্বদা ব্যাকুল থাকে,_এমন কি আহার, নিদ্রা, 
সুখ, স্ত্রী, পুত্র, দংদার--দকল ত্যাগ করিয়াই, ঈশ্বরশুতান্থশীলনে রত 
হয়; আর সমস্ত জীব, জত্ব, বৃক্ষ, লতা, পর্বত, জল, ইত্যাদিতে ঈশ্বর 

বিরাজমান আছেন, প্রত্যক্ষ দেখিতে সমর্থ হয়; কার্ধ্যতঃ দেশ, বিদেশ, বন, 

জঙ্গল, পর্বত প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। চন্দ জাতকের 

ষড়িপুর উপর আধিপত্য করেন বলিয়।, ধর্মসাধনের ইহাঁও প্রধান সহায়; 
আরও জাতকের নৈসর্গিক ব্যাপারের পর্যযবেক্ষণপ্রবৃত্তিও ইহার বলে। 

( চিত্র-_২, চিহ্ৃ_২।৬।) 

৭ম।--চন্ত্রের ও বুহস্পতির অনুকুলবলে ধর্মের সাধন অব্স্তাৰী 

হইলেও, ত্রিকোণ-চিহ্ন বৈজ্ঞানিক-আগ্রহস্থচক হওয়াতে, চশ্স্থানে ত্রিকোণ, 

চিহ্ন ধর্মসংক্রাস্ত তত্বজ্ঞানের উদ্দীপন। করে ; স্থতরাং চন্দ্রের ও বৃহস্পতির 

স্থান উচ্চ, ও চন্ত্রস্থানের উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন অস্কিত থাকিলে, জাতক সংসারে 

থাকিয়া, ঈশ্বরসংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করে। ( চিত্র__২, চিহ্ৃ_২1৭1৮1) 
৮ম।- চন্দ্র জাতকের চিন্তাশক্কিরই এমনই উদ্দীপন! করেন যে, তাহাতে 

তাহার বাহোক্দিয়ের ক্রিদ্না লোপ পায়, ও মানমিকী একাগ্রত। সাধিত হয়) 

আবার বুধ" জাতকের ধীশক্তির উগ্রতাহেতুক অনুসন্ধিংসা বৃদ্ধি করায়, 

ছুরায়ত্তা চিন্ত! চিরসহচরীক্ ন্যায় তাহার সঙ্গত্যাগ করে না। ধর্মের সাধারণ 

লক্ষণ বৃহস্পতিস্থানের উন্নতি, তাহার সহিত চন্দ্রের ঁ বুধের স্থান উন্নত 

এবং চন্ত্র-বুধ-সংযোজিনী ধনুঃসদৃশী বক্ররেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক 
ধর্মচিন্তায় রত ও ম্মতীক্দ্রিয়দর্শনে সুক্জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এতপাহ 

রবির স্থান উন্নত হওয়া একাস্ত আবশাক ; কেন না, রবিই একমাত্র '্ঞানা- 
লোকদাতা মহাগ্রহ; তাহার আনুকূল্য ব্াতীত একমাত্র জ্ঞেয়তত্ববের, জ্ঞান- 

লাভ হইতেই পারে ন|। ( চিত্র--২, চিহ্ন-_২।৭।৯০।১৩) খ-খ-) 

ঈম।--ধন্মের সাধারণ লক্ষণের গহিত শুক্তবন্ধনী (011৭10 ০: টি 

ন্ম্প্ঈট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কোন সদাত্মকর্তৃক পরিচালিত হইয়া, ধর্গত 

হুক্ষন্তানপথে অগ্রসর হয়) এবং অনেক সময় কাব্য গীতি .প্রভাতিতে 
অনেক মইততত্বের আভাস দিতে পারে। (চিত্র--২, চিহ্ব__২11১০।১৩ : উ. উ) 
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ধর্মসংক্রান্ত যে সকল চিহনলক্ষণাদ্ির বিষর় বর্ণন করিলাম, সে সকল 

কেবল ধর্মের হুক্মতত্বান্থসন্ধানরত লোকদিগের হন্তেই দেখিতে পাওয়! 

যায়; কিন্তু উত্তপ্রপ চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যন্তই বিরুল। পরে সাধারুণ 

মানবগণের মন্্ঈগত চিহ্ন সকলের বিশিষ্টবূপে ফলাদি বিবৃত করিতেছি! 

ক।- চন্দ্র ও বৃহস্পতি ধর্মনাধনের অনুকূল; শুক্র, প্রেম, সুখ, শ্রী, 

বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশান্ত্, ভগিনী, স্ত্রী, সঙ্গীত, কবিতা প্রভাত প্রদান 
করেন ;-__স্থতরাং এই গ্রহত্রয়ের বশে জাতক ধর্মীসস্বন্ধে ঈশ্বরে সাকার 

জ্ঞানে তাহার মূত্তি প্রণয়ন করিয়া! প্রেমোদিক্ত গানে তাহার পুজা 
করিতে থাকে। তাই যে সকল জাতকের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র ও 

চন্ত্র- এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ এবং শনি রবি ও মঙ্গল-_-এই গ্রহত্রয়ের স্থান 

নিয় হয়, সেই দঞ্শীজাতক পশুহিংদা করিতে অসমর্থ ও বৈষণবধর্মীবলম্বী 

হুইয়। থাকে,_-কেবল মাল! জপিয়। শ্রীকৃঞ্ণটচৈ তন্য প্রভৃতির গ্রতিমাপুজ। কিয়! 

মবিশেষ সন্তোষলাভ করে এবং বৃহস্পতির প্রাবল্যহেতৃক দ্বৃতদুগ্ধমিষ্টানন প্রভৃতি 

সুখাদ্যবোধে নিরামিষভোজী হয়। (চিত্র--২, চিহ্ৃ_২।৭১২।৯।১০।১১। ) 

থ।--চন্ত্র বৃহন্পতির সহিত শুক্রস্থান উচ্চ হইলে, যেমন জাতকের ধন্ম- 

প্রবৃত্তি উপান্য দেবের গুণকীর্তনে পর্য্যবসিত হয়, আঁবার তাহার সহিত মঙ্গল 

রবি ও শনি বলবান্ থাকিলে, জাতককে তেমনই তাহার বিপরীতভাবে_- 

পশু বলি দিয়! বীরভাবে--শক্তির উপাসন। করিতে বতী হইতে হয়; এবং 

সুধাকর চন্দ্র বলবান্ থাকায়, জাতক স্থরাপানে মন্ত হইয়া, আরাধ্য। শক্তিতে 

প্রাণার্পণ করিতে সমর্থ হয়) আরও ববি বলবান্ বলিয়া, এতৎসম্থন্ধে 

সাধনোপযোগী জ্ঞান থাকায়, ইহার শক্তিসাধন স্ুসাধ্য বলিয়া স্থির। তাই 

যে ফুকল জাতকের বৃহস্পতি, শুক্র, মঙ্গল, রবি, শনি ও চন্দ্র-_ এই গ্রহষটরকের 

স্থান কটচ্চ, তাহারা শক্তি-উপাসনা ও শক্তিগ্রতিমাপুজা করিয়া, বিশিষ্টরূপ 

চরিত।তালাভ করে) ইহার! মদ্য ৪ মাংস প্রিয় স্থাদ্য বলিয়া! মনে করে। 

আবার এতৎসহ বুধ বলবান্ হইলে, শক্তিস্তোত্র রচিতে ও গাহিতে পারে ; 
এবং দকল গ্রহই বলখান্ থাকায়, এই সাংসারিক নিছমে দকল কর্মের 

সাধনবলে দ্বৈতবাদ,হুইতে শেষে অন্রেতবাদের অধিকারী হইয়া, চরমপাধ্যে 

সঙ্চিদানন্দময় চৈতন্টে উপনীত হয়। (চিত্র__৩, টিহ্ৃ-_-১২/৩1৪৫।৬1৭। ) 
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গ।-ধর্মমাধনের সাধারণ চিহ্ন হইতেছে, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র ও রবি 

*বিশিষ্টরূপ বলবান্। কিন্তু এই সকল গ্রহস্থান সামান্য উচ্ছি'ত হইলে, এবং 
মঙ্গলের ও শনির স্থান নিয় থাকিলে, পশু বশি দিয়া পূর্জা করিতে জাতক 
অপ্মর্থ; যে সকল জীতকের বৃহস্পতি, রবি, শু কু, ও চন্্র_-এই গ্রহচতুষ্টয়ের 

স্থান কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চ হয়, আর শুক্রবন্ধনী (017010 ০£ ০708) চিহ্ন থাকে, 

তাহারা কর্তীতজা, বাউল ইত্যাদির পথাবপদ্ধী হইয়া, উপাসনা করে $_- 
কিংবা উহাদিগের স্তায় ধন্মান্নশীলন করিতে থাকে। উহাদ্িগের জাতি- 

বিচার থাকে না,_-সঙ্গীতদ্বারাই কেবল ঈশ্বরারাধন। করে । আর প্রকৃতিতে 

বিশিষ্টরূপ আকুষ্ট থাকিয়া, অতি গোপনে এবপ ধন্মনাধনে রত হয়। 

( চিত্র_-৪, চিহ্ৃ-_-১।২1৩1৪।৫।৬।৮ ক-ক |) 

ঘ।_-যে দকল জাতকের বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্দ্র_-এই গ্রহচতুষ্টয়ের . 
স্থান উচ্চ হয়, তাহার! দেবদেবীর মুত্তিপূজায় বিরত থাকে; আর পৌন্তপিক 
ধর্ধাবনহ্বীদিগের নিন্দা ও ঘ্বণা| করে। ইহার] নিরাকার ব্রন্মের উপাসনা ও 

বাক্য দ্বারা গুণকীর্তন করিয়া সন্তোষলাভ করে; কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞনলাভের 
অধিকারী হইতে পারে না ।' ( চিত্র-_৩, চিহ্ন_-১1৪1৫।৬।) 

উ।-_যাহার হস্তে শনির ও রবির স্থান অত্যুচ্চ এবং বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র; 

মঙ্গল ও বুধ-৭-এই পঞ্চগ্রহের স্থান নিম্ন হয়, এবং রবিস্থানে একটা কৃষ্ণ 

দাগ (৭1১০0 থাকে, সে জাতক শ্বধন্মত্যাগ ও পরধর্মীবলম্বন করিতে বাধ্য 

হয়।__কৃঞ্চবর্ণ দাগে স্থানীয় ভাবের বিপধ্যায় ঘটায়, ববি ধর্মজ্ঞানবিকাঁশ 

করিতে ন। পারার, প্রবূপ ঘটে । (চিত্র, চিহন-_-১1২৩৪।৫।৬।৭।১৪ |) 

শিষ্য । প্রভো, এক্ষণে আপনার উপদেশবলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে 

যে, পৃথিবীতে আমর। যে ঘকল রানঠান করিয়৷ থাকি, সে সকলই নিত্য 

পরশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের অধীনতবশে ;__আমাদিগের০ন্ব স্ব 
বণের বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কিছুই করিবার সামথ্য নাই। 
এক্ষণে আপনার অন্ুগ্রহলাভে সমর্থ হইতেছি বলিয়া, কি কি চিন্ন 
দ্বারা মন্থ্ব্যগণের ধনসম্পত্তিলাঁভ হয়, তাহ। আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে 

ইচ্ছ। করি। আমার সন্দেহনিরাকরণার্থক তত্সংক্রান্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে 

বিবৃত করিয়া, আমায় ক্কঠার্থ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। 
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গুরু । জাতকের হম্ততলে ঘে যে চিহ্বে ধনবান্ ও সৌভাগ্যশালী 

হইবার বিষর নি+সংখয়ি তরূপে প্রকাশ পায়, ভাথা শ্রবণ কর ;_- | 
১।-_-শনিরেখ। যেরূপ পোকের পার্থিব উন্নতির স্থচনু। করে, রবিরেখা 

সেইরূপ পার্থিব গৌরবের স্থচনা করে। সুতরাং করতলে রবিরেখা ভাগ্য- 
রেখার মহিত দরলভাবে অঞ্কিত থাকিলে, জাতক বিশিষ্টরূপ ধনবান্ হয়। 

| ( চিত্র-_-৮, চিহ্ৃ-_-ক-ক ; খ-থ।) 

২।--বৃহস্পতি ধনগ্রদ, এবং রবি আত্মোন্নতি, পদোন্নতি, দীপ্রি, আরোগা, 

ক্টমত1, সম্মান, ও মিত্র প্রদান করেন ; অতএব যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান 

উচ্চ যাঁকে, আর রবিরেখ। পরিস্কৃতরূপ অঙ্কিত থাকে, তাঁচা হইলে, জাতক 

ধন ও গৌরব এত্দুভয় লাভ করে নিশ্চিতই। ( চিত্র_৮, চিহ্ৃ--+১।৩ ক-ক) 

৩।--রবিরেখার অন্ুগরেখ। ঢুই তিনটা অঙ্কিত থাকিলে, রবিরেখার 

ফল্লানুদারী নৌভাগে)র বৃদ্ধি হয়; তাই উচ্চ রবিস্থানে ছুইটী সরলরেখ। 
অঙ্কিত থাকিলে জাতক যথেষ্ট ধনবান্ হয় । (চিত্র, চিহ্ৃ_-ক-ক, গ-গ। ) 

৪।__বুধের আনুফুন্যে জাতকের বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও 
বাণিজ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়; সুতরাং যদ্দি বুধস্থান উচ্চ হয়, ও উহার 

উপর ছুইটী সরলরেখ। অঙ্কিত থাকে, তাহ হইলে, জাতক বাণিজ্যদ্বার! 

ধনেপাজ্জন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র-৯) চিহন _৩1৪। ) 

৫।-_ষদি মণিবন্ধের তিনটা রেখ! সুম্প্ট অঙ্কিত হয়, আর উহার প্রথম 

রেখার উপর একটী ক্রুশ (07099) চিহ্ন থাকে, এবং গ্রথমাঙ্থুলীর-_ 
তর্জনীর-_তৃতীয় পর্বে তিনটা সরলরেখ৷ সুম্পঞ্ অঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে, 

জাতক পরধন পাইয়। থাকে । ( চিত্র-_৯, চিহ্ৃ_গ-গ গাখ।৫। ) 

₹।__ভাগারেখা দি চন্দ্রস্থান হইতে উাখত হইপা, শনিস্থান পর্য্যন্ত যায়, 

ও এক্কটী সরলরেখ। শিরোরেখা হইতে উখ্িত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে যায়, 

তাঁহা হইলে, জাতক অপরের সাহাধ্যে কর্মস্থান হইতে যথেষ্ট ধনোপার্জন 
করিতে সবিশেষ সমর্থ হয়।, (চিত্র_৯, চিহ__ঘ-ঘ ; -উ) 

৭।--শিরোরেখার পারে বদি আর একটা শিবোছরথা সমাস্তররূপে ও 

সমভাবে ধাবিত হয়, তাহা হলে, জাতক সবিশেষ বধনবান্ হয়। 

( চিত্র_-৯, চিহৃ_চ-চ) ছ-ছ।) 
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৮। বৃহস্পতির ও রবির স্থান বদ্যপি উচ্চ হয়, ও আমুরেথ! হইতে একটা 

সরলরেখা উখিত হইম্া, শনিস্থানপব্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, জাতকের 

হঠাৎ অর্থাগম হইয়। থাকে । ( চিত্র_-৮,.চিহ_১।৩।ঘ-ঘ। ) 

৯।__মাণবন্ধ হইতে যদ্যপি একটা সরলরেখ৷ উখ্িত হইয়।, বুধস্থানে যায়, 

তাহ হইলে, জাতক হঠাৎ ধনলাভ করে। ( চিত্র_-৮, চিহ্ন_উ-উ 1) 

শিষ্য। গুরো, আপনার শ্রীমুখ হইতে ধনসম্পন্তিলাভের চিহৃসন্থন্ধে 

উপদেশ লাভ করিয়া, সাতিশয় চমতকৃত হইলাম । সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের 

অনন্ত শক্তিতে আমরা অন্ুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি। এক্ষণে কি চিহ্ন 

থাকিলে, লোক বিদ্বান্ হয়, তাহ ওনিতে ইচ্ছা হইতেছে । 

গুরু | হস্তে যে যে চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিদ্বান্ হয়ং তাহ! বলিতেছি, 

অবণ কর /-_- ্ 

১।-_বৃহস্পতির আন্ুকূল্যে মানব তত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে, 

এবং চন্দ্র জগৎ শীতল করেন বলিয়া, ইহার আন্ুকুল্যে জগৎস্থ সকল জীবকেই 

মুগ্ধ হইতে হয়। অতএব বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান সমভাবে উচ্চ, করতল 

কোমল, অঙ্ধুলী প্রায়ই চতুফ্ষৌণ__কদাচিৎ বা স্থলাগ্র ও অঙ্ুলীগুলির দ্বিতীয় 
্রস্থি পুষ্ট হইলে, জাঁতক সাহিত্যে পারদর্শী হয় । (চিত্র_-১০১ চিহ__১1২৩1৫) 

২ বুধের আন্থকৃল্যে বাক্যে ও বিদ্যায় সমর্থা লাভ করা যায়; স্থৃতরাং 

ইহার আন্ুকূলো ষথাপ্রয়োজা বাক্যের প্রয়োগে সাহিত্যের রচন। সুসাধ্য 

হয়। ন্ৃতরাং ধাহাদিগের হস্তের নখগুলি ক্ষুদ্র, বুধস্থান উচ্চ ও শুক্রবন্ধনী 

অঙ্কিত হইয়। থাকে, তাহার! সাহিত্যবিষয়ে গুণান্ুপারে সমালোচনা করিতে 

সমর্থ হয়। ( চিত্র_-১০, চিহ্ন__-৬। ক-ক।) 

৩।--বৃহস্পতি যেমন স্বীয় আঁধিপত্যে জাতকের ধন, ধর্ম, গুরু, প্রভৃতি 
দান করেন, তেমনই তত্বজ্ঞানলাভের স্বায়ত। করেন; এবং শুক্র, সখ, শ্রী, 

বিলাদ, ভূষণ, সঙ্গীত, কধিত! প্রভৃতি । গ্রদান করেন) চনত্ত্রও জাতককে 

কল্পনাপ্রিয় করিয়া থাকেন। অতএব ধাহাদিগের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র, ও 

চন্ত্র__এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী গুলি হুচ্যগ্র আর শিরোরেখা চন্স্থান- 

রযান্ত প্রস্থত থাকে, তাহার! পদ্যরচনায় সধিশেষ পারদর্শী হয়। 
(চিত্র__২।৭১২।ক-ক |) 
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৪।-__অঙ্ুলীর দ্বিতীয় পর্ব বিচারশক্তির এবং প্রথম গ্রস্থি মানসিক 
বলের ও দ্বিতীয় গ্রস্থি শারীরিক বলের সুচনা করিয়। থাকে; স্থৃতরাং যাহার 
হস্তের অঙ্ুলীগুলি চতুক্ষো? (309810) বা স্থুলাগ্র (97৮1916) দ্বিতীয় পর্ব 
অন্যান্য পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ, ও দ্দিতীয় গ্রন্থি অথাৎ গঁইট পুষ্ট হয়, এবং 

দ্বিতীয়ানুলী অর্থাৎ মধ্যমান্থুলী বিশেষতঃ চতুক্ষোণ সেই জাতক অস্কশাস্ে 
সবিশেষ বুৎপত্তিলাত করে। ( চিত্র--১১, চিজ্গ_-১1২৬।) 

শিষ্য । বলবতাদির স্ছচক চিহ্নই বাকিরূপ? 

গুরু । মনুষ্যগণের করতলে, বলবন্তাদির স্ুচক চিজ ৪ ববিধ। ক্ুমশই 

তাহ।দিগের পরিচয় গ্রহণ কর )-- 

১।--করতলে গ্রহস্থান সকল স্ুপুষ্ট হওয়ায়, সকল গ্রহের বলসামা- 

' প্রযুক্ত জাতক সকলের আন্ুকুল্যলাঁভ করিতে সমর্থ হয়; তজ্জনা শরীরের ও 

মনের উপর নকল গ্রহের শক্তি অন্ুকুলভাবে পরিচালিত হওয়ায়, শারীরিক ও 

মানসিক ন্ুথস্বাচ্ছন্দ্যলাভ ঘটে । আর তাই করতলে গ্রহস্থান সকল স্ুপুষ্ট 

এবং আযুরেখা ঈষৎ গোলাপী-বর্ণবিশিষ্ট অপ্রশস্ত ও শুক্রস্থান প্রায় সম্পূর্ণ 
বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলে, জাতক অব্যাহত'স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হওয়ায়, 

বিশিষ্টবূপ বলবান্ হইতে পারে । (চিত্র-_৫, চিহ্ন_১২1৩1৪1৫।৬৭1৮ ক-ক।) 
২।--মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ও স্বাস্্যস্চক বলিয়া, পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত 

মণিবন্ধ দ্বারাও জাতকের অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য সুতরাং তজ্জন্য লও স্থচিত হয়। 

( চিত্র--৫, চিহ্ৃ--উ-উ-উ |) 

৩।--করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্য হইলেও, স্বাস্থ্যহেতুক জাতক স্থিরবল। 
৪।__করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ, অর্থাৎ স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোবেখার 

মিলহনাৎপন্ন কোণ সুম্পষ্ট অস্কিত থকিলে ও জাতকের স্বাস্থ্য অক্ষু্ন থাকায়, 

যথেষ্*বলও স্চিত হইয়া থাকে । ( চিত্র-_৫, চিহৃ_-চ।) 

, ৫1--কোন রেখার অন্ুগামিনী£রথা মূল রেখার বলবৃদ্ধি করে বলিয়া, 

উভয় হান্তে আয়ুরেখা'র অনুগরেখা এবং স্বাস্থারেখার অনুগত! গ্রবৃত্তিরেথ! 

স্পষ্ট অস্কিত থাকিলে, জাতকের স্বাস্থ্য সর্কপ্রকাবেই অব্যাহত হওয়ায়, 

বল একপ্রকার অসুলনীষ; নিরতিশক় প্রবলভাবে সুরক্ষিত 
( চিত্র-_৫, চিহ্ছ-_-ক-ক, খ-খ, গ-গ, ঘ ঘ।) 
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শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে গায়ক ব1 সঙ্গীতান্ুরাগী করে? 

১। চন্ত্র স্নেহ ও রলবিধান করেন বলিয়া, শুক্র বিলাসমাধনের বিধান 

করায়, করতলে চক্রের ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সঙ্গীতপ্রিয় হয়) 

ইহার সঙ্গে অস্কুলীগুলি সুচ্যগ্র হইলে, জাঁতক সঙ্গীতরচনা করিতে সমর্থ হয়। 
পূর্বোক্ত গ্রহগণ যেরূপ সঙ্গীতচচ্চার অনুকূল, সৃচ্যগ্র অন্গুলী সেইরূপ 

কবিত্বের সুচনা! করে বলিয়া, কথিতান্থুপ লক্ষণে জাতক সঙ্গীতরচনানিপুণ 

ও সঙ্গীতবিদ্যাকুশল হইবে নিশ্চিতই। ( চিত্র--১৫, চিহ-__-১1৪।৯। ) 

২। পূর্বোক্ত চিহ্নের দহিত রবির স্থান উন্নত হইলে, জাতক সঙ্গীত- 
বিদ্যান্রশীলনে রত থাকে। ( চিত্র--১৫, চিহন_- 81৯৩ ।) 

৩। দ্বিতীয় অনুবন্ধ কথিত চিহ্বের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক 

কলাবৎ বা কালোয়াৎ হয়। ( চিত্র-_-১৫, চিহ্ত_-81৯1৩।৮। ) 

৪। পূর্বোক্ত চিহ্নের সহিত মধ্যমান্থুলী দীর্ঘ হইলে, জাতক সঙ্গীতজ্ঞ 
হয়। ( চিত্র--১৫, চিহ্ু-_81৯1৩।৮।১০ 1) 

৫। কথিতানুরূপ লক্ষণসত্ত্বে যদি অঙ্ধুলীগুলি চতুফ্কোণ হয়, তাহ। হইলে, 

জাতক তাল লয়ে সতর্ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ হয়। 
৬। পূর্বকথিত চিহ্ন যদি স্থুলাগ্র অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তে থাকে, তাহ৷ 

হইলে, জাতকের সর্বযন্ত্রবযবহারবিষয়ে অলৌকিকী অভিজ্ঞত থাকে। 
শিষ্য। কি বিশিষ্ট চিহ্ন জাতককে তক্কর বলিয়া, বুঝিতে পার! 

যায়? 

গুরু । ১।-__বুধস্থান সাঁতিশয় উন্নত হইলে, জাতকের পার্থিব আসক্তি 
সাতিশয় বুদ্ধি পাওয়ায়, এবং তণ্সহ কনিষ্ঠাঙ্ুলীর অগ্রভাগ স্থুলাগ্র হইলে, 
নিশ্চিতই আসক্তির অতিবৃদ্ধিজন্য'লোভ ) আর তাহারই অযথাবিকাশহেঁতুক 
তাহার চৌধ্যবৃত্তিই অবলম্বন হয়। ( চিত্র_৬, চিহৃ-_-৭1১১। ) 

২। স্থুলাগ্র কনিষ্ঠাঙ্থুলীর তৃতীয় পৰ্ষে কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা কিংবা 
একটা ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলেও, জাতককে চৌর্ধ্যরত হইতে হয্স।. 

( চিত্র--৬, চিহন_-৮।৯।) 

৩'-_বধস্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলেও, জাতকের চৌর্ধয প্রবৃত্তি বিশিষ্টরূপ 
গ্রবল হ্য়। ( চিত্র--৬, চিহৃ--১৭। ) 
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৪। যদি শিরোরেখ! বক্র ও রক্তবর্ণ হয়, আর একটী জালচিহন বুধের 

স্থানে থাকে, কনিঠাঙ্গলীর গ্রন্থি সকল স্থুল, এবং করতল শুষ্ক (অর্থাৎ হন্তস্থ 

গ্রহস্থান গুলি অনুচ্চ ও অপরিপুষ্ট বিশেষতঃ মলিন হয় ) আরও যদি কত ক্ুদ 
সরলরেখা কনিষ্টাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ধ হইতে নিয়গামী হইয়া অত্যুপ্নত বুধের 

স্থানে যায়, তাহ! হইলে, জাতককে চৌর বা দস্থ্য হইতে হয়। 

( চিত্র__৬, চিহৃ-_-১৬!১৭।২০।২১।) 

শিষ্য । কি চিহ্বে জাতক ঘাতক হয়? 

গুরু | ১।- মঙ্গল প্রাণীর রক্তের উপর আধিপত্য করেন এবং বীর্ষয 

উদ্রিক্ত করেন, এবং তারকা-চিন্ন স্থুফলের প্রতিকূল হওয়াতে মঙ্গলের স্থান 
উন্নত ও তাহাতে তারকাচিহন অষ্কিত থাকিলে, জাতকের অন্যজীবের হনন 

, করিতে প্রবৃর্তিুদ্রিক্ত হয় । ( চিত্র--৬, চিহৃ--৩১২।) 

২।---শনির বৈগুণ্যে অনিষ্ট, এমন কি বিনাশ পর্যযস্তও ঘটে ; তাই শনি- 

স্থানের নিয়ে শিরোরেখার উপর নীলবর্ণ রেখ। থাকিলেও, জাতককে ঘাতক 

হইতে হয়। , ( চিত্র_--৬, চিহ্ব-_-১৩।) 
শিষ্য । মনুষ্যহস্তপর্য্যবেক্ষণের সহিত কতিপয় ফলাফলের উপলব্ধি 

করিতে সমর্থ হইয়াছি। ধর্্মাচরণহেতুক সুখ্যাতিলাভ যেরূপ লোকের 

করতলগত রেখাদ্বারা নির্দীত হইতে পারে, সেইরূপ কি জাত্মজিঘাংস্থ, 

ব্যক্তির হস্তগত চিহ্নে কর্মনির্দেশ হইতে পারে ? 

গুরু । ১।__অনিষ্টবিধায়ক এমন কি প্রাণনাশক গ্রহ শনির অঙ্গুণী_- 
মধ্যমার প্রথম পর্ব দীর্ঘ ও চতুক্ষোণ এবং বুধনিয়স্থ মঙ্গলস্থানে কতকগুলি 

বক্র ক্রুশ (চেরা ) চিহন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের আত্মজিঘাংসায় প্রবৃত্তি 

জনমনে ( চিত্র_-৭, চিহ্ন_-১৮১১। ) 
২।-_শনিস্থান সাতিশয় উচ্চ, আয়ুরেখা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাছার! 

কর্তিত ও ভাগ্যরেখ! মলিন এবং শি্রারেখা ও স্বাস্থ্যরেখা মিলিত হইলে, 

জাতকের আত্মজিঘাংসা বলবতী হইয়া! থাকে । ( চিত্র-_৭, চিহ্ন-_-ক,খ,গ। ) 

৩। ' ভাগ্যরেখার শেষতাগে একটা এবং চন্তরপ্তীনে অপর একটা ভ্রুশচিহ 
থাকিলে, জাতকের"আত্মিঘাংসায় প্রবৃত্তি থাকে । 

( চিত্র--৭, চিহ--১২১৩।) 
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শিষ্য । মিথ্যাব'দীর হণ্ডে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার চেষ্টার সুচনা 

করে? 

গুরু। ১।__চন্্র কল্পনার স্থচনা করায়, বৃদ্ধান্লী ক্ষুদ্র“হইলে, ইচ্ছা ও 
বিচারশক্তির অভাব ঘটায়; কাহারও হস্তে চন্ত্রস্থান উচ্চ, অঙ্কুলী সকল দীর্ঘ, 

ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, জাতক সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। 

( চিত্র-৬, চিহ্ৃর-_-২।১৪।) 

২।__উন্নত চন্দস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, এবং কনিষ্ঠাঙ্ুলীর তৃতীয় পর্ব 

দীর্ঘ ও শিরোরেখা শাখাধুক্ক হইলে, জাতককে বিশিষ্টন্প মিথ্যাবাদী হইতে 

হয়। ( চিত্র-_৬, চিহ্ৃ--২।১৫ 1) 

৩।-_পূর্বোক্ত চিহ্নের সহিত শিরোরেখা শাখাষুক্ত ও তাহার একটা 

শাখা পূর্বোক্তরূপ চন্ত্রস্থানে উপনীত হইলে, জাতককে 'মিখ/াকথা কহিতে 
হয়। ( চিত্র--৬, চিহ্ৃ_২।১৫ থ।) 

৪।-_বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ, ও তদুপরি জালচিহ্ৃ চিত্রিত হইলেও, 

জাতককে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কারণ কথার উপর বুধের বিশিষ্ট 

আধিপত্য আছে; জালচিহ্ন তাহার ফলের অপকর্ষ সাধন করিতেছে। 

ইহার সহিত রবিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাকথা সত্যের অলঙ্কারে 

সাজাইয়৷ বেশ ভাণ করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র--৬, চিহ্ন_-১৩৬। ) 
৫। হৃদয়রেখ। ও শিরোরেখা অত্যন্ত সন্নিকুষ্ট হইলে, জাতকের কন্মম- 

ক্ষেত্রে অধিকার সন্কীর্ণ অর্থাৎ কাধ্যতঃ মন অপেক্ষাকৃত সম্কৃচিত হয় 

বণপিয়, উভয় হস্তে করচতুফকোণ অপ্রশস্ত ও বুধস্থান অত্যুচ্চ হইলেও, 

জাতককে সঙ্কীর্ণচেত। হইয়!, অনেক সময় সত্যের অপলাপে মিথ্যাবাদী 

হইতে হয়। ( চিত্র__৬, চিহ--ক-খ $ গগ |) 

৬। কনিষ্ঠার ও তর্জনীর দ্বিতীয় পর্ৰবে একটী ব্লেখা এক পার্থ 7ইতে 

অপর পার্থ পর্য্যস্ত এড়োভাবে বিস্তৃত থাকিলে, জাতককে ম্বতই মিথ্যাবাদী 

হইতে হয়। ইহাতেও পূর্বোক্ত 'পন্নীতির সমন্বয় স্ুরক্ষিত। কেন না, 

বাক্যাধিপ বুধের অঙ্গুলী কনিষ্ঠায় পার্খববিস্তৃতা রেখায় যেমন ফলের বিপধ্যয় 

সাধিত হয়; তেমনই ধর্ধাধিপতি বৃহস্পতির অন্তুলীতে এরূপ রেখা ফলবৈষম/ 
ঘটে; ইহাও মিথ্যাবাদের পোষক। '. ( চিত্র-.৬, চিহ্ন--১৮।) 
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প। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখ। অস্প্টর্ূপে অঙ্কিত, এবং, আযুরেখার 
শেষাংশে একটা ত্রিকোণ-চিহন চিত্রিত থাকিলেও, জাতককে মিথ্যাবাদী , 
হইতে হয়। ( চিত্র_-৬, চিহ্ন--২২।) 

শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের লাম্পট্যের সচন! করে ? 

গুরু । ১। শুক্র মন্তয্যের স্ত্রী প্রভৃতি বিলাসসাধনের বিধান করেন, 

এবং জালচিহু তৎসংক্রান্ত শুভফলের প্রতিষেধক ; সুতরাং যাহার হস্তে উন্নত 

গুত্রস্থানে কতকগুলি সরলরেখ। পরস্পর কর্তিত হুইয়া, একটী জালচিহ্কে 

পরিণত হয়, সেই জাতকের লাম্পট্যদোষ অনিবার্য | ( চিত্র--৭, চিহন_-৮।) 

২,। তর্জনীর তৃতীয় পর্ধে একটা তারকাচিহ্ন অস্কিত থাকিলে, 

জাতককে লম্পট হইতে হয়। তর্জনী বৃহস্পতির অন্থুলী। তৃতীয় পর্ব 

স্বাভাবিক স্থলঞ্ানের পরিচায়ক । তারকাচিহ্ন তদ্্গত ফলের বিপর্যযয়- 

সাধক। সুতরাং পূর্বোক্ত চিহ্নে সমাজিক দ্বণ্য লাম্পট্যের সচনাই সঙ্গত। 

( চিত্র-৭, চিহ্ৃ_-৯। ) 
৩। মধ্যম! শনির অঙ্গুলী। শনিও অনুকুল ভাবে দাস দাসী প্রভৃতি 

স্থথ সাধনের বিধান করেন ও প্রকারান্তরে নীচ পহবাসেরও অনুষ্ঠানে রতি 

দেন। তাহার উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন কৌশলের স্ুচক। মুতরাং মধ্যমার 

তৃতীয় পর্বে একটা ত্রিকোপ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কেশলে নীচ- 

সংবাসরত-_লাম্পট্যপোষতুষ্ট হয়। ( চিএ__৭, চিহ্র__১০ 1) 

৪। মানসিকী বৃত্তিগুলির আশ্রয়স্থান হুদয়; তাহাতে যবচিহন ফলের 

ব্যতিক্রম ঘটায় বলিয়া, বুধস্থানের নিয়ে হৃদয়রেখার উপর যবচিহও 

, অগম্যাগমন লাম্পট্যের সুচক। ৃ ( চিত্র--৭, চিহ্ন_-১৫।) 

ধ। শুক্রস্থান হইতে একটা যবচিহ্ন হ্ৃদ্ারেথ। পর্যাস্ত বিস্তৃত থাকিলে, 

জাতক লম্পট হয়। শুক্রস্থানের উচ্চতা৷ যেমন স্ত্রাজাতির প্রতি আসক্তির 
হুচক, যবচিহ্ন তেমনই তাহার ফল টৈপরীত্য ঘটাঁদ; আবার তাহ! হৃদয়- 

্পরশী হইলে, হৃদুগতভাবে গাস্পট্যে প্রকাশ হইবে নিশ্চিতই। 
( চিত্র--৭, চিহ্ৃ-_১৬। ) 

৬। বারাঙ্গনার, সহবাসে অর্থক্ষতি ও রিনি হয়; সুতরাং ভাগা- 

রেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, 'সংসক্তভাবে বারাঙ্গনা সহবাসে যে, তাগ্য- 



৫৪ সামুদ্রিক বিজ্ঞান । 
হানি ও দুর্ভাগ্যযোগ চিত হইবে, তাহ? স্থির। কারণ যবচিন্ৃ ভাগ্যরেখার 

স্থফলের ব্যতিক্রমসাধক ৷ ( চিত্র--৭, চিহ্ৃ__১৭।) 

বস্ততঃ এই সকল চিহ্ন থাকায়, জাতক যখন্ চিহ্নস্থচি্ত কার্ধ্য করিতে 

বাধ্য, তখন জাত জীবগণ যে কোন কার্ধ্য করিতেছে, সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মে ; 

স্থতরাঁং কি ধর্ম কি অধন্ম্য_সকল কর্মেরই সাধন করিতে এক অগ্রতি- 

ষেধ্য শ্বরিক নিয়মে জীবমাত্রেই বাধ্য । আর অপ্রতিবিধেষ় এ্রশ্বরিক নিয়মের 
অধীন হইয়া, যখন মন্ুষ্যকে কেন-_জীবমাত্রকেই স্থথ হুঃখের ভোগ করিতে 

হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতে পুরুষকারের আশ্রয়গ্রহণ চপলত! ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। সুতরাং ধর্মাচরণ করিরা, সুখ্যাতিলাভ করা ,যেমন 

ধ্শ্বরিক নিয়মবশে ঘটিয়। থাকে, আত্মহত্য। ব1 জীবহত্যা সেইরূপ তাহার 
অপ্রতিবিধেষ় নিয়মবশে ঘটে । আর এতছৃভঘই ঈশ্বরের আস্প্রেত বলিয়!' 

সমফল। অতএব তগবন্নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে যদি আমাদিগকে 

কম্ম করিতে হয়, তবে কি সুখ, কি ছুঃখ, কি পাপ, কি পুণ্য--সকলই 

ভগবানের অপ্রতিহত নিম্মমের বশে সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়, ভগবনির্ভরে 

সকল অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাক! কর্তব্য। জীবনের সকল ঘটনাই অতিপূর্ব 
হইতে যে, ভগবন্লিয়মে নিদ্দিষ্ট, তাহ! এতদ্বিষয়ের চিন্তায় স্বতই প্রতিভাত 

হইবে । সুষ্তরাং যাহ! অবশ্যন্তাবী, তাহার বিষয় ভাবিয়। স্থুখ ব! দুঃখের 

অনুভব কর। ভাবী স্থখের চিন্তায় উৎফুল্ল হওয়া বা ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের 

চিন্তায় কষ্টভোগ করা অনুচিত; কেবল ভগবন্গিয়মে পরিচালিত বলিয়া, 

অগ্ক্ষণই পুণ্যব্রতে ব্রতী মনে করিয়া, নিরন্তর হৃষ্ট হইলে, জীব তত্বজ্ঞ সদানন্দ 

সুতরাং আত্মপ্রসাদলাতভে সমর্থ হয়; আর এইরূপই সর্বথা কর্তব্য । 

তি ৩৯০৪০ ৩) শী 
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চতুর্থ অধ্যায় 

শিষ্য । প্রভো, আপনার উপদেশে লোকের যাবতীয় কন্মাকর্ম যে, গ্রহ- 

গণের পরিচালনের সহিত বলাবলের তারতম্যান্থুসারে ঘটিয়া৷ থাকে, তাহা 

স্থির-এবুঝিয়াছি। কিন্ত নিত্যব্রমণশীল গ্রহ্গণের আকর্ষণী শক্তি যখন 

পৃথিবীর সমস্থত্রবত্রী স্থানে মভাবেই কাধ্য করে, তখন তাহাদ্িগের সমাধি- 

কারে জন্মগ্রহণ করিলেও, ফলপ্রার্থক্যলাঁভই বা সম্ভবে কি প্রকারে ? 

গুরু। গ্রহগণ শ্রশ্বরিক নিয়মে নিরস্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন ; স্বস্ব 

স্থিত্যন্থসারে গ্রহগণ বলাবলান্ধক্রমে পৃথিবীর উপরি অভেদে স্বস্বশক্তিপরিচাণন 

করিতেছেন ; তাহাতে প্রাহাদিগের সাংস্থানিক বলাবলের তারতম্য ঘটিতেছে। 
আবার পৃথিনীও শ্বকক্ষে একবার করিয়া, শ্বদেহের পরিক্রমণ করিতে 

করিতে মহাগ্রহ সুর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন ; তজ্জন্যন্্ পূর্বোক্ত 

গ্রহগণের উদয়াস্ত বা শক্তিস্থিত্যাদির নিরন্তরই পরিবর্তন হইতেছে । এই 

পরিবর্তনের ক্ষণনির্ণয়ে পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থানের সহিত রাশিচক্রের 

যে অংশ নির্ণীত হয়, তাহাই লগ্ন নামে অভিহিত। সঞ্চলদ্গ্রহগণের রাশি- 
গত অবস্থানসাম্য পরিলক্ষিত হইলেও, লগ্নবিপর্যযয়হেতুক জাতকের জীবন- 

“ফলেরও বিপর্যয় ঘট্রে। কারণ ্হসংস্থানে রাশিগত সাম্য থাকিলেও, 

এই লগ্রবিপধ্যয়হেতুক জাতকের জীবন নস্বন্ধে তাহাদিগের ভাব বিপধ্যয় 
ঘটে। "আর সেই ভাববিপর্য্যয় অন্ুফ্ীরে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন ফলবিধানও 

করিক্বা থাকেন। এক্ষণে দৃষ্টান্তযোগে তাঙ্গ। তোমার হৃদয়ন্গম করাইয়া দিলে 
আর কোন সন্দেহই থাকিবে মা। 

যেমন কোন বর্ষের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের রাশিসংস্থান নিম্নলিখিত 

চক্ষসংস্থানের অনুক্ূপণ। ইহার প্রতি গৃহের লগ্নবিপর্যায়ে ফলেরও ব্যতিক্রম 

অবশ্যস্তাবী। 
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পিংহ শনি ধনু 

পরি 

কন্যা তুল। 
কথিত দিনে গ্রহগণের সংস্থান এইরূপই আছে,_-এবং প্র দিন বিভিন্ন 

সময়ে দ্বাদশটা শিশুর জন্ম হইল, এই বারটী বালকের জন্মক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন 

হওয়ায়, রাশিগত গ্রহের 'সংস্কান্সাম্য থাকিলেও, লাগ্নিক সংস্কানের সহিত 

ফলের পার্থক্যও সঙজ্ঘটনীয়। 

বৃহস্পতি চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটে তুঙ্গী থাকায় 'ও বৃহস্পতির গৃহ মীনে চন্দ্র 
উচ্চাভিলাষী হওয়ায়, ইহাদ্িগের বিনিময়যোগ ঘটিয়াছে; তাহার ফলে 

স্ব স্ব ভাঁবফলের বিশিষ্ট বিধান করিবেন নিশ্চিতই। 

প্রথমতঃ ইহার রাশিগত গ্রহসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা ঘায়, 

মেষে রবি, কর্কটে বৃহস্পতি, চেলায় শনি, মীনে শুক্র অবস্থিত হইয়া তুঙ্গী )-_ 

চারিটা গ্রহ তুঙ্গী হওয়ায়, তাহার সাধারণ ফলে জাতক বহুজন প্রতিপালক 
শক্তিসম্পন্ন চক্রবর্তী হইতে পারে। আবার পৃথক্ পৃথক্ ফল যথা,__ 

তুঙ্গী রবির ফলে)__জাতক শান্তজ্ঞানযুক্ত, ধারক, শান্ত, নীঃরাগ, 
বহুজ্জন প্রতিপালক, দাতা, রাজসদৃশ সাতিশয়ভোগী ও মগ্ডলেশ্বর হয়। 

তুঙ্গী বৃহস্পতির ফলে,__ফাতক মন্ত্রী, নরস্রেষ্ট, সাতিশয় বলবান্, 
টি প্রচণ্ড রাগ, ্রশ্ব্যশানী, হস্তী, অশ্ব; যান ও বরাঙ্গনাধুক্ত ও বহ- 

গোঠীপোষক হয়। 
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তুঙ্গী শুক্রের ফলে__জাতক গিষ্ান্রভোজী, গুণী, সিদ্দিক, 
র/জমন্ত্রী, দীর্ঘজীবী, বদান্য, দেখত ও ত্রাঙ্মণে ভক্তিসম্পন্ন ইয় । 

তুঙ্গী শনির ফলে__গাতক কান্তাবল।সী, বাঞ্নান পাএ, লক্ষী 

ঘুক্ত, দার্থজীবী, কতিপয় গ্রামা,ধপাত, পাত, পাঠা ও ভোক্ত! 

হয়। ূ 

চন্দ্র, শুক্র ও ধুধ ষীনরাশিতে অবাস্থৃত হওথায়, এই ত্রিঞ্জ বোগে জাতক 

বিনীত, শান্ত্রান্নরাগী, বাণিজ্য কুশল, ভ্রমণশীল, স্ত্রীলে।নুপ, অব্যবাস্থ 5চিও, ও 

কন্যাসুন্ততি-বুক্ত হয় । 

থাকার, জাতক ধনজন- 

নুখভোগী, মুগ্ধবপুঃ, মৈথুনরত, শক্রপরাভবকারী, ক্রীজিত, মনোহর কান্ত, 
পুনলোভী ও পণ্ডিত হয় । 

গ্রহণের এই সকল সাধারণ ফলের লগ্রভেদে ফলবিভেদ হইবে; সাধারণ 

ফলের সর্বাগীণ সংক্রমণ ন। হইয়া, সংস্থান ভেদে», বিশিষ্ট সংক্রমণ হইবে; 
ন্লতরাং হতর বিশেষে ফল বিভেদ হইবে ; যথা-- 

বৈশাখ মাসে মেষ লগ্নে হয্যের উদ । প্রাতে স্র্য্যোদয়ের 81৭১০ দণ্ড 

সময়ে যাহার জন্ম হইল, তাহার জন্মলগ্র মেমঘ। হইভ্র ফলে জাতব্যক্তি 

গ্রচণ্ড ক্রোধ, বিদ্রেশগমনরত, লোভী, কৃশ, লন্পস্থধ, শুর ও অস্পষ্টবাদী, 

রাবুপিত্ত প্রকোপহেতুক উত্তপ্ত দেহ, কাধ্যকুশল, ভীক্, রোবকষায়িত নেত্র, 

, পরন্মরতঃ, চঞ্চল, অল্পমেধাঃ, পরার্থনাশক, ছভোক্িশ, লব্ধখ্যাতি, কুনখ, ভ্রাতৃ- 

বিহীন্ত, পিতৃ ভক্ত, ছ্ধতগনন শীপ, কুনগ্তানদুর্ক, স্থশীল, সদ্বংশসস্থৃতা স্বজন- 

প্রিয়াঞ্চ হিনাঙ্গাপতরীবুক্ত* নাচকম্মে উননতিপর, অপরুই স্থখে রত ও ধর্ে 

অর্থরদ্ধি করণেচ্ছ। এই লকল ক আবার* হানরুদ্ধি অন্যান্য ভাবস্থ 

গ্রহ্গচ্ণর,বলে ঘটির থাকে । ক্র্য্য কর্তৃস্থ বিশুদ্ধজ্ঞান প্রভৃতির বিধান করার 

এবং মেৰে সুর্য পূর্ণ বলবান হওয়ায় এ ব্যক্তি গোসঠী পোষক গৃহী, ধাশ্মিক, 

বন্ধুহিতৈষী, উদ্ধত বলবান, করত তৃত্বাভিমানী, রি কারী, ক্ষমাশীল, মানী, 

উদ্ধার, দাস্থিক 9 উচ্চাভিলাষী হয়; আরও লগ্রে রবি বেক্ত্স্থ হওয়ায় 

৮ 
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জাতক রক্তবর্ণ, নির্দধ, হিং, নির্বোধ, ক্ষুধার্ত, চক্ষুরোগ বা মন্তিষবিকারে 
পীড়িত, পরক্ত্রীরত, এবং পরদেশে পররাজ্যে বা পবাএয়ে কৃতাধিবান হর়। 

চতুর্থ গৃহে বৃহস্পতি তুঙ্দী থাকায় এ ব্যক্তি বর্মপরায়ণ, ধন্মীর্থকামপ্রার্থিনী 

সুন্দরী পত্বী এবং রাজান্ুগ্রহে অর্থ, উত্তম বাহন, ও সম্মান প্রভৃতি লাভে সমর্থ 

হয়। সপ্তমগৃছহে শনি তুঙ্গী থাকায় দৌত্য কর্মরত, বাযুরোগাক্রান্ত, 

কদাকার, চিরদরিদ্র, বালম্বভাব, ও পরকন্মনাশক হয়। এবং এই তিনটা 

গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থিতি করার বৃহস্পতির অগ্ুকুণ বলে, রবির ও শনির হান 

হইবে। আরও লগ্নাধিপতি একাদশ-গৃহে বর্ধমান গাকায় জাতক বন্থমিত্র, 

অর্থ ও উত্তম বাহন লাভে সমর হক্টী। একাদশ গৃহে মঙ্গল থাকায় ধ্জাতক 

ব্যবসায় দ্বার! অর্থোপার্জন করিয়। স্থাবর সম্পত্তির অধিপতি, এবং রাহুও 

উক্তগৃহে বর্তমান থাকার নানা উপায়ে অর্থোপার্জানে সমর্থ হয়। দ্বাদশ গৃহে 

চন্দ্র থাকায় এব্যক্তি কৃপণ স্বভাব বিশিষ্ট; দ্বাদশে বুধ থাকায় জাতক স্বার্থপর 

ধূর্ত ও স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং শুক্র দ্বাদশে থাকায় জাতক আমে।দ 

প্রিয় ও সদা স্ত্রীলোক দ্বার! পরিবৃত হইয়! থাকিতে ভাঁলবাসে। দ্বিতীয়াধিপ 

শুক্র দ্বাদশে থাকায় এব্যস্তি খণগ্রাস্ত, অপরিমিত ব্যর়ী হর ও সঞ্চিত ধন নষ্ট 

করে। তৃতীরের অধিপতি বুধ দ্বাদশ-গৃহে থাকায়, এ ব্যক্তির শক্রভর, 

বন্দনাশস্কা ও জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি অণ্ততফল ঘটিয়। থাকে। চতুর্থাধিপ 
চদ্র দ্াদশে থাকায় খণ, শোক, শক্র প্রভৃতি হইতে অস্থির হয়। পঞ্চম গৃহে 

কেতু থাকায় ইহার মৃতপ্র হইবার নস্তাবন! থাকিলেও, পঞ্চমাধিপ রবি 
লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিঘান, বিদ্যান্ুরাগী, বিলাসী, প্রফুল্পমনা ও স্বীয় বংশের 

ভূষণ স্বরূপ হয়। বষ্টাধিপতি বধু দ্বাদশে থাকার ইহার অর্থবার, ধণ, অপমান ও 

অপমৃত্যু ঘটিয়! থাকে । মপ্তমাধিপতি শুক্ু দ্বাদশে থাকার, এ বাক্তি দাস্পত্য- 
সুখবিহীন, ও শক্র নিপীড়িত হইবে ।৪ অষ্টম গৃহের অধিপতি মঙ্গল একাদশ- 
স্থানে থাকায় আত্মীয়জনের সম্পত্তিলা ও বন্ধুনাশ হইয়া থাকে । নবম স্থানের 

অধিপতি বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে তুঙ্গী হইয়! থাকাঘ, ইহার বাণিজ্য বিদ্যা, 
ধর্ম ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ হইবে। দশম গৃহের অধিপতি শনি সপ্তম 

স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতকের মন্থান্তকুলে দবিবাহ অবশ্যস্তাবী। 
একাদণ গৃহের অধিপতি শনি__সণ্তম গৃহ থাকায় ইহার বিবাহ, ৰ'বলাঘম ও 
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বিদেশঘাত্রীার ধনলাভ হইবে। দ্বাদশাধিপ বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে থাকায় 

জাতক খণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ ও নির্বাপিত হইবে। * 

গোচর ফলের ন্যায় সাময়িক ফল নির্ণয় করিতে, জীবনসংক্রান্ত ফলের 

বিশিষ্ট বিকাশ কালন্ির করিতে-__নাক্ষত্রিক চন্দ্রসংস্থান হইতে গ্রহের দশ! 

+* গোচরফল। লগ্ন হইতে যেরূপ জাতকের জীবনফল নিাঁত হয, যেই রূপ জন্ম- 

ক।লীন চীক্রাশি হইতে সাসয়িক গ্রহপবিবর্তনের মহিত ফল-নির্ণয় হয়। জন্মরাশিতে 

( প্রথমে ) হুা জাতকের ধননাশ, দ্বিতায়ে ভয়, তৃতীয়ে ভ্ত্রীলভ, চতুর্খে মানহানি, পঞ্চমে 

দৈন্য, ষষ্ঠে শক্রহানি, সপ্তমে অর্থলাভ, অষ্টমে পীড়।, নবমে কান্তিক্ষয়। দশমে কার্মা বৃদ্ধি, 

একাদশে ধনাগম, দ্বাদশে মহাবিপদ ঘটান। প্রথমে চন্দ্র অর্থনাশ, দ্বিতীয়ে বিত্তনাঁশ, তৃচীষে 

দ্রখ্যলাভ, চতুর্থে ক্ষুর।গ, পঞচমে কাধ্যহ।নি, বষ্টে ধনল।ভ, সপ্তমে সবিত্ত স্ত্রীলাভ, অষ্টমে 

মৃত, নধমে রাজভয়, দশমে মহাহুথ, একাদশে ধনবৃদ্ধি, দ্বাদশে রোগ ও ধননাশ করেন। 

প্রথমে মঙ্গল শকত্রভয়, দ্বিতীয়ে ধননাশ, তৃতীযে অর্থল।ভ; চতুর্থে শত্রভয়। পঞ্চমে প্রাণনাঁশ, 

যষ্ঠে বিত্তল।ভ, সপ্তমে শেক, অস্টমে অস্ত্রধাত, নবমে কায্যহানি, দশমে শুভ, একাদশে 

ভূমিলাভ, দ্বাদশে রোগ, অর্থনাশ ও অগ্তুভ ঘটান । প্রথমে বুধ বন্ধন, দ্বিতীযে ধনল।ভ, 

তৃতীয়ে বধ ও শত্রভয়, চতুর্থে অর্থল।ভ, পঞ্চমে অনুখ, যষ্ঠে স্থানলাভ, সপ্তমে রোগ ও 

আগৎ»অষ্টমে ধনল।ভ) নবমে সাংঘাতিক ব্যাধি, দশমে শুভ, একাদশে অর্থল।ভ, ভ্বাদশে 

বিস্তনশ করান 1 বৃহস্পতি প্রথমে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে কেশ, চতুর্থে অর্থন।শ। 

গঞ্চমে শুভ) ষষ্ঠে অশ্তভ, সপ্তমে রাজপুছা, অষ্টমৈ ধননাশ। নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রীতিনাশ, 

একদশে ধনল।ভ, দ্বাদশে দেহমনঃপীড়! ঘটান । শুক্রের প্রথমে শক্রনাশ, দ্বিতীয়ে ধনল।ভ, 

তৃতীয়ে শুভ, চতুর্থে ধনলাভ, পঞ্চমে পুব্রল।ত, বে শক্রবৃদ্ধি, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অর্থলাভ, 

নুবঙে, বস্তীলত, দশমে অশুভ, একাদশে বভ্ধনল।ভ, দ্বাদশে ধনাগম ও হুথ হয। প্রথমে 

শনি বিত্তন।শ ও সস্তাপ, দ্বিতীয়ে মনঃকষ্ট, তৃতীয়ে শত্রু ও বিস্তলাভ, চতুর্থে শক্রবৃদ্ধি, 

পঞ্চমে পুজ্নাশ, ষষ্টে অর্থপ্রাপ্তি,সপ্তমে অনিষ্ট পাত, অষ্টমে দেহপীড়া, নবমে ধনক্ষয়। দশমে 

মানস উদ্বেগ, একাদশে ধনল।ভ, দ্বাদশে অমঙ্গল [টান রাহু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, 

সপ্তম, অষ্টম, নবমে যথ।ক্রমে অর্থক্ষয়, শত্রভয়, 'কা্যযহানি, রোগ, প্রবাস, মৃতু ও অগ্নিভয় 

ঘটান; অন্যত্ত শুভ। কেতুও একাদশ, তৃতীয়, দশম ব1 ষষ্ঠে জাতকের সম্মানভোগ 

রাজপুজা, সুখ, অর্থলাভ এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ স্ত্রী হইতে গ্ুখ ও» পুণ্যল।ভ ঘটান ।-- 

অন্যত্র অগ্ুত।__রবি ও মঙ্গল প্রবেশকলে, গুরু শুক্র মধ সময়ে, শনি ও চক্র বিনির্গমন- 

“কালে বুধ সর্বকলে গে'চরফল দেন । 



৬ সামদিক বিচ্দার্ন। 

বিচার আবশাক | * এই বিচারে জাতকের প্রতি গ্রহগণের বিশিষ্টদৃ্টি ও 

তাহাদিগের সাংস্থানিক বলাধলান্ুসারে ও ভাবসমন্বয়ে ক্ষিয়া অনুগ্ণই 

ঘটিতেছে ; সুতরাং মানবগণের জীবনে বিভিন্ন কালে. যে বিভিন্ন ফলের 

সঙ্ঘটনে গ্রহগণের শক্তি সমন্বয় রক্ষিত হয়, তাহ। অনুশীলনে উপলব্ধ হৃয। 

এক্ষণে বিভিন্ন ক্ষণে জন্ম হইলে, যে জাতকের জন্ম লগ্ন পার্থক্যে ফলপার্থক্য 

ঘটে, তাহ। পরে গ্রদশশিত হইতেছে। 

আবার দ. 81৫২ পলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায় ইহার জন্ম লগ্ন 

স্্পি সপসপাস 

* দশা বিচ।র বথবিধ ; তন্মধো এ দেশে অষ্টোন্তরী মতের প্রচার অধিক বলিয়। তাহ। 

প্রদদশিত হইতেছে ।__ 

নক্ষত্র । দখা । ভোগ বসব । 

কৃণ্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা রবির ৬ 

আর, পুনর্ববন্থ, পুষা, অগ্নেষা চঙ্গেব ১৫ 

মঘা, পূর্বফ্তুনী ও উত্তবস্ধুনী মঙ্গলের ৮ 

হস্ত, চিত্রা, স্বাতী; বিশাখা, অু্ধবা ধ। বুধের ১ 
জ্যেষ্ঠা ও মূল! শনির ১০ 

পূর্ববাধাঁঢা, উ্ভরাধাঢ়া, অভিজিত, শ্রাবণ! বৃহম্পতিব ১৯ 

ধনিঠা, শতভিষ] ও পূর্র্বভাদ্রপদ রাহুর ১২ 

উত্তুরভাদ্রপদ) রেবতী, অগ্ঠিনী, ভবণী শত্রের ২১ 

পশ্চিমে বিংশোত্তরী মতে দশাবিচারই প্রচলিত, এ স্থলে তাহারও আভ।স প্রদত্ত হইল। 

নক্ষত্রের নাম। দশ! । ভোগাকাল। 

কৃত্তিকী, উত্তরফন্তুনী, উত্তরাব।ঢ, রবি ৬ বৎসর 

বোহিণী, হস্ত, শ্রবণা 1 চন্দ্র | টড 

মৃগশিরা, চিতা, ধনিষ্ঠা মঙ্গল 2 কি 

আদ) স্বাতী) শতভিষ। ) রাহর টা, 

পুনর্ববহৃ, বিশাখা) পুর্নাভাপদ? বৃহস্পতির ১৩১) 

পুষ্যা, অনুবাঁধা, উত্তরভা দ্রপদ শনির. ১৯, 

অগ্নেষা, জ্োষ্ঠা, রেবতী বুধের ১৭) 

মঘা। মূলা, অশ্বিনী কেতুর এ 

পুবলফন্কুনী, পূর্ব[ধ11 ওবগী শুঞেগ 3০ 



সামুদ্রিক বিজ্ঞীন 1. ৬১ 

বৃধ। বৃষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধীর, কষ্টসহিষু, সুখী, শক্রবিনাশী, 

বাল্যে সঞ্চয়ী, উচ্চ ললাট, স্থলগতোষ্ঠনাস, কর্মোদ্য।গী, ভাগ্যবান্, মাত'- 

পিতার রোযোদ্দীপক, দাতা, নানাব্যয়ী, অভ্রাগ্রন্থভাব, বায়ুষ্লেপ্স প্রবলধাতু, 
বহুকন্যা যুক্ত, আত্মীমপীড়ক, অধন্মান্থরতঃ, বনপ্রিন, অতি চঞ্চল, ভোজন 

পানেমুদক্ষ ও বসন ভূষণে অন্ুরক্ত হয়। ইহার লগ্মাধিপতি শুক্র একাদশ 

গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি বহুমিত্রযুক্ত, সঙ্গীত-প্রিয়. রচুবারোপার্জনক্ষম, গুণী, 

স্বজন রপ্ীন, স্ত্রী মিত্রযুক্ত, সুশ্রী, বিলাসী, ভোগী ও উত্তমবাহনধুক্ত হয়। দ্বিতীয়।- 

ধিপতি বুধ একাদশে থাকা জাতক অগ্রজ বা মিত্রের সাহায্যে বিশেষ 

ধনলা;ভ করে, কিন্তু বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ হওয়ায় উক্ত ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়। 

থাকে। তৃতীয়ে বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকায় এ ব্যক্তি ভ্রাতৃযুক্ত, জ্ঞাতিবৃত, রাজ- 

'সমন্বিত, চান সা ভ্রমণরত ও ভ্রমণ দ্বারা অর্থলাভ হয়। তৃতীয়াধিপতি 

চত্ত্র একাদশে থাকায়, জাতকের ভ্রমণে অর্থশাভ হইয়া থাকে। চতুর্ে 

কেতু থাকায় জীবনে অশুভ সংঘটন হয়। আবার চতুর্থাধিপতি রবি 

দ্বাদখে থাকায় জাতব্যক্তি খণপ্রযুক্ত পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করে ও শত্রবৃদ্ধি, 

প্রবাস, বন্ধনভয় হইয়া থাকে । পঞ্চমাধিপতি বুধ"একাদশে থাকায় জাতকের 

মনোনীত বন্ুসঙ্গম ও ব্যবসাকে ধনলা হ্ইয়| থাকে । ষষ্টে শনি তুঙ্গী 

হইয়া থাকায় জাতক শত্রজিৎ, গুণগ্রাহী, আশ্রিতপালক ওই ধশ্বর্ধ্যশালী 

হয়। যষ্ঠাধিপতি শুক্র একাদশ গৃহে তুঙ্গী হইয়। থাকায় জাতকের অগ্রজের 

অমঙ্গল, মিত্রণাশ ও শক্র হইতে অর্থলাভ হইবে। সপ্তমাধিপ মঙ্গল দশম 

স্থানে থাকায় জাতক গুণবতী ভার্ধ্যা ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ ও জন্ম(ন 

লাঁভ করে। অষ্টমাধিপ বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায়, এ 

ব্যঞ্জি ভরাতৃযুক্ত, ভ্ঞাতিবৃত ও ভ্রাতৃসৌহ্নদ্য (নাত করে। নবমাধিপ শনি 

ষষ্ঠ হনে থাকায় জাতক বিদ্য। ও কর্্মবিহীন এবং রোগ ও শবন্রর দ্বার 

প্রপীড়িত হয়। দশমাধিপ শনি ষষ্ঠ স্থানে থাক্নয় জাতকের অপমান ও 

কারধল্নাশ হয়। একাদশ স্থানে শুক্র তৃঙ্গী হওয়ায় জাতক সঙ্গীত প্রিয়, 

উপার্জন ক্ষম, স্ত্রী মিত্রযুক্ত ও বিলাসী হয়। আবার একাদাধিপ তৃতীয় স্থানে 

থাকায় জাতকের জ্রাতু ও মিত্র সাহায্যে অর্থলাভ হ্ন। দা্দশাধিপ মঙ্গল 

দশম স্থানে থাকায় ছাতকের অপমান ও কাধ্যনাশ হয়। ্ 



৬২ সামুদ্রিক বিজ্ঞান 

৫1৩১।৫৫ দণ্ডের পর বাহার জন্স হইল, লগ্ন তাহার মিখুন। মিথুন লগ্নে 
জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বৃদ্ধ ব্যক্তিদ্িগের আজ্ঞাকারী, স্বীয় স্ত্রীর আদর 

“সম্ভাষণ ও পোহাগে সদাই সচেষ্ট, সকল ব্যক্তির নিকট পুজনীয়, মিষ্টভাবী 
পিভামাতার অনুগত ও আল্ঞাকারী, সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, শ্রুতি 
স্থৃতি আদি ধর্মগ্রন্থ সমূহেব ব্যাখা প্রকাশে সক্ষম, সাধুগণের মধ্যে অেষ্ঠ, 

সর্ববদ। সুমধুর হাস্যুক্ত ও শ্রেষ্রচিসম্পন্ন, স্থন্দর অলস্কারাদিপ্রির, অহঙ্কারী, 

ক্ষমাশূনা, অল্লবন্ধুযুক্ত, সদাপাপকর্শেরত হইলেও বিনয়ী, বৃষের ন্যায় আকার, 

গ্রবল শক্র দমনে সমর্থ, প্রচুর অর্থভাগী ও সংপুরুষ হইয়া থাকে । ইহার 
লগ্নাধিপতি দশমে থাকায় এ ব্যক্তি মাননীয়, উচ্চপদাভিষিক্ত, সমস্ত কর্মে 
সাফল্য ও সমাজে প্রাধান্যলাতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি থাকায় জাতক 

সদ্গুণান্ধিত, শ্রেষ্ঠমতিবিশিষ্ট, দাতা, সুশীল, কীন্তিমান, সৎকার্ধ্যে আস্থা! ও 

ভাগ্যবান হয়। আবার দ্বিতীয়াধিপন্তি চন্দ্র দশমে থাকায় জাতক ব্যবসায়, 

রাজকাধ্য কিবা কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কোন বিশ্বস্ত কার্য, হইতে অর্থলাঁতে 

সমর্থ হয়। তৃতীয়ে কেতু হওয়ায় ইহার ভ্রাতৃনাশ প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটি! 

থাকে। তৃতীয়াধিপতি রকি একাদশে থাকার জাতক অর্থ, ভ্রাতৃসৌহ্বদ্য 
ও বন্ধুলীভে সমর্থ হয়। চতুগ্ধাধিপতি দশম গৃহে থাকায় এব্যক্তি রাজকার্ধ্য 

বাণিজ্য বা ব/বসায় দ্বারা উচ্চপদ, সম্মান, স্থাবর সম্পত্তিও উত্তম বাহন প্রভৃতি 

লাভে সমর্থ হয়। পঞ্চমে শনি তুঙ্গী হওয়ায় জাতক বিচক্ষণ, দূরদর্শী, স্থির- 
বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজনম্মীনিত ও স্বার্থপর হইয়া থাকে । আঁবার পঞ্চমাধিপতি 

দশমন্থ হওয়ায় জাতক সমস্ত কর্মে সাফল্য ও স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে মাননীয় 

হম্ব। ষষ্টাধিপতি নবমে থাকায় জাতক সাধুলোকের অশ্রিয়ভাজন, বিদ্যা, 

ধর্ম ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে। 1 সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থ হওস।য় 

জাতক বিবাহ ও ধ্যবসায় দ্বারা ধনলান করে। অষ্টমাধিপতি শনি পঞ্চমে 

থাকায় জাঁতকের পুত্র নষ্ট গাভৃতি অশুভ টন! ও ইন্িয়দোষ এবং অপরি- 

মিত ভোজনাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে | নবম স্থানে মঙ্গল থাঁকাঁয় জনক 

স্বার্থপর, সন্দিগ্চচিন্ত, কপণ-স্বত!ববিশিষ্ট ও অসাধু হয়। আবার নবম স্থানে 

রাহ থাকাঁয় জাতক সৌভাগাশালী, ভোর্গবিলানী ও কর্মান্রক্ত হয়। নবমা- 

ধিপতি শরি পঞ্চমে থাকায় জাতক বিদ্যা, মনোরষা-পত্রী, স্ুসস্তান ও 
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সৌভাগ্যলাঁতে সমর্থ হয়। দশম স্থানে চন্দ্র, শুক্র ও বুধ থাকার জাতক 
রাজ! বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানলাভ, স্বীয় বিদ্যার.ছ্বারা ধন যশঃ এবং, 

্রীধন লাভ, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান শাস্বান্রাগী এবং সঙ্গীতুপ্রিয় হয়। একা- 
দশ স্থানে রবি থাকায় জাতক মিত্র ও বহধন লাভ এবং কায্য ও সঙ্গীভাদি 

প্রিয় হয়। দ্বাদশ[ধিপততি শুক্র দখমে থাকায় জাতকের অর্থ হানি, বঞ্ধুনাশ 

এবং প্রতারক বন্ধু হইতে অনিষ্ট ঘটির। থাকে । 

দ. ৫1৫১।২ পলের পর জন্ম হইলে জাতকের জন্ম লগ্ন কর্কট। কর্কট 

লগ্নে জন্ম হইলে জাতক ভীরু স্বগাববিশিষ্ট, এক স্থানে বান করিঠে আন- 
চ্ছুক» চঞ্চলমনা, দৃঢ়স্থৃতিশক্তিযুক্ত, গুহরোগাক্রান্ত, শত্রবিনাশে সক্ষম, 

কুটিল অন্তঃকরণ, কামের বশভৃত, ব্রাহ্মণ পাঁওতে ভক্ত ও দানপরায়ণ, 

* কফজধাতুবিশিষ্ট, ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি, নিজ কাধ্যের জন্য সদা ছুঃখিত, 

্বল্প সন্তান সম্ততিযুক্ত, বন্ধুবিহীন, হুষ্ট, কুটুম্ববর্গের সহিত সদা কলহে নিষুক্ত, 

বুথ। বাক্যব্যয়ী, কুৎ্দিতা পত্ীর স্বামী, পরান্নভোজী, পরদেশে বাস, পর; 

কীয় দ্রব্য গ্রহণে সদা* ব্যস্ত, ধীর, সাহসী, ধনবান ও ভোগখিলানী হইয়। 

থাকে। , / 

লগ্নে বৃহস্পতি থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, ্বধর্মেভক্িপরায়ণ নানাশান্তরে 

বাৎপন্গ, স সদুপদেষ্টা, জনদাধারণের নিকট পৃজনীয়, ভাগ্যবান, উশ্বয্যশালী ও 

রাজার নিকট হইতে সন্মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । আবার পগ্লাধিপতি চন্দ্র 

নবম স্থানে থাকায় জাতক ভাগ্যবান, বিদ্বান, ধান্মিক ও শান্ত্রান্খশালক 

হইয়া থাকে । কেতু দ্বিতীয় স্থান 'ও ধনস্থানে থাকায় এ ব্যক্তি ধনশানী 

হয্স এবং দ্বিতীয়ধিপতি রবি দশমে থাকায় ব্যবসায়, চাকরী ও কোষাধাক্ষ 

প্রভৃতি কন্ে নিযুক্ত থাকে। তৃত াকাধিপর্তি বুধ নবমে থাকাঁয় বিদ্বান এবং 

ব্যবসী্র ও বাণিজ্যে লাভবান্ হন্স। শুনি চতুর্থ স্থানে তুঙ্গী হওরায় এ ব্যক্তির 
পিত। ক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন । , এই যোঠ্গ অর্থাৎ শনি চতুর্থ স্থানে 

থাকাঁপপ্রযুক্ত, রামচন্ত্রকে রাগ্যেশ্বর হওয়ার পরিবন্তে বনগমন করিতে হইয়া- 

ছিল। চতুর্থাধিপতি শুক্র নবমে থাকাঁন জাতক বিদ্বান্* ধর্মপরায়ণ ও বিদেশ 

হইতে অর্থোপ।ঙ্জন করে। পঞ্চমাধিপতি মল অঃম স্থানে থাকায়,এ ব্যক্তির 

সন্তান বিনাশাদি প্রভৃতি অশ্তত ফল ঘটিরা থাকে। ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি 
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লগে থাকায় গ্াতক অন্পাথুঃ ও শ্লেক্স(ণটিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে । সপ্তমা- 

ধিপঠ শনি চহুর্থে থাকান্ধ জাতক ব্যবসায় দ্বারা ধনবান্ হইয়। থাকে। 

মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকায় জাতকের বধবন্ধন ভয়, কার্ধ্যধানী এবং অশ, 
গ্রহণী, কুষ্ঠ গ্রড়তি বোগ হইতে মুত্র ঘটি॥ থাকে । রাহ অষ্টম গৃহে থাকায় 
এ ব্যক্তি রোগা, নীচ কার্যে রত ও বিপদপন্ন হয়। চত্র নবম স্থান 

থাকায় জাতক শান্ত্রজ্ঞ, ভ।গাবান্, বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জনক্ষম, ধর্মমপরায়ণ, 

ভ্রমণরত ও প্রেমিক হন্ন। বুধ ও শুক্র নবম স্থানে থাকায় ধার্মিক, বুদ্ধিমান, 

এম্বরযণাণী, সন্ততিযুক্ত, প্রকুল্লচিতন্ত, শি্পবিদ্যান্ুরাগী, বিনীত ও ভাগ্যবান্ 

হয় এবং নবমাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নে থাকায় বুদ্ধিমান, ধর্মরত ও ভ্রমণশীল 

হইয়। থাকে। রবি দশমে--নৃত্যগীতাদি অনুরক্ত, ধনসম্পন্ন, লোকপালক, 

সৌম্যমূর্তি, তেজম্বী এবং রাজসদৃশ হয় । দশমাধিপতি মঙ্গল অষ্টমে থাকায়, 
কর্মননাশ, বধবন্ধন ভয়, অপমান ও র।াজভয় ঘটিকা থাকে । একাদশাধিপতি 
শুক্র নবমে থাকায় বিদ্যা ও বাণিজ্য দ্বার অর্থলাভ “এবং ধার্মিক ব্যক্তি 

দিগের ন্নেহভাজন হইয়। থকে । দ্বাদশ্াধিপতি বুধ নবমে থাকায় বিদ্যা ও 

ধর্মান্ুশীলনে প্রতিবন্ধকও 'নীকা যাত্রায় অনিষ্ট ঘটে, বিপদদাপন্ন ও সাধুব্যক্তি- 
ফিগের অপ্রিরভাজন হয়। ৃ 

দন. ৫1৩১1৫২ পলের পর জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার লগ্ন সিংহ। সিংহ 

লগ্গে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক মাংসাভিলাষী, নৃপতি কর্তৃক ধন ও সন্মান 

প্রাপ্ত, ধর্ননূরত, সঙ্গতিশালী, সদ! কুটুপ্ববর্গের কার্যে নিধুক্ক, দিংহ সদৃশ 

বদন, মাননীয়, গন্ভীর গ্রকৃতি, সত্তবগুণালক্বী, লজ্জা হীন, অল্পভাষী, পরদার রন) 

পেটুক, পাক্ধত্য বন ত্রমণাভিলাষী, সুবৌধ, সতবন্ধুযুক্ত, আমোদপ্রি্»। ক্ট- 

সহিষু, হতশক্র, খ্যাতিনম্পন্ন, সাঁধুিগের নিকটে সদা প্রণত, কৃষিকন্ম দ্বারা 

ভাগ্যবান, নান! প্রকার আশ্যর্ধ্য জনক কার্যেরত, অমিতব্যয়ী, লশ্মাট ও, 

রোগ-যুক্ত1 ভাব্যা সম্পন্ন হয়। 

কেহ লগস্থ হওয়ার জাতক উচ্চপদস্থ ও বু লোক পালক হইয়। থাকে 

লগ্পধিপতি রবি নবাম-_-উচ্চপদস্থ, মাননীয়, কার্য্যে লফলতাুক্ত ও মমাজের 
নীর্ষস্থানীর হয় । দ্বিতীয়াধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় জাতক মৃত ব্যক্তির 

উত্তবাধিকারী হয়। শনি তৃতীয়স্থ্বানে থাকিলে জাতক গণ্য, মানা, পরাক্রম- 
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শালী, ব্জন গ্রতিপালক ও ভ্রাতবশুন্য হয়। তৃতীয়াধিপতি শুক্র অষ্টমে 

থাকায় এ ব্যক্তির. ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ 9 ভ্রাতদম্পন্তি লা হইয়া থাকে। 

চতুর্থাধিপতি মঙ্গল সপ্তমে থাকায় বিবাছ ও ব্যবসায় হইতে অর্থলীভ, এবং 

বিদেশে সম্পত্তি ও বন্ধু লাভ হইয়৷ থাকে । পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতি দ্লাদশে 

থাকায় অসৎ ও রুগ্রপুজ্রের পিতা, দৃযুতক্রীড়ায় অর্থনাশ, ও শুভকাঁধ্যে বাধ! 

ঘটিয়া থাকে । যষ্ঠাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় ত্রাতনাশ ও যাত্রাদিতে 

বিদ্ব ঘটে । রাহু ও মঙ্গল সপ্তমে-_রুগ্না স্ত্রী ও তাহার মৃত্যু ঘটিয়। থাকে । 

সপ্তমাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় জাতকের জ্ঞাতি বিরোধ ও প্রতিবাসী- 

দিগের*্দারা অনিষ্ট হয়। চন্দ্র, শুক্র ও বুধ অষ্টমস্থ হওয়ায় জাতকের 

হীনাবস্থা, জ্ীধন লাভ, বছমিতর, রোগ ও সজ্ঞানে ম্খে মুহা ঘটিয়। 

খাকে। আবার অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকায় জাতক শোকার্ত, 

খণগ্রস্ত, ও প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। রবি নবমগুহে থাকায় জাতক 

বাল্যে রোগগ্রন্ত, ক্লেশযুক্ত, ভাগ্যহীন ও নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। 

আবার নবমাধিপতি মঞ্জল সপ্তমে থাকায় এ ব্যক্তি বিদেশ হইতে ব্যবসায় 

দ্বার অর্থলাভ্ ও উত্তম স্ত্রীলাভ করে। দণমাধিপাঁত শুক্র অষ্টমে থাকা 

জাতকের কর্মমনাশ, রাজভয় ও শোক সন্তাপ প্রভৃতি অশুভফল ঘটিয়। থাকে। 

একাদশাধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় আত্মীয় বাক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি লাভ ও 

অগ্রজের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি দ্বাদশ গৃহে থাকায় জাতক স্বেচ্ছাচারী, রুপণ, 

নির্ধন ও সাধুগণের নিকট দ্বণ্য হয় । আনার দ্বাদশাধিপতি চন্দ্র অষ্টমে থাকার 

জাঁতক ক্ষীণদেহ প্রাপ্ত, সম্পত্তি লাভে অসমর্থ ও সর্বদা বিপদে পতিত হয় । 

সিংহের পর কন্যার লগ্র। দ- ৫1২০৭ পলের মধ্য জন্মগ্রচণ করিলে 

জাতকের কন্যা লগ্ন হয়। কনা! লগ্গে জন্মগ্র্ণ করিলে জাতক মধুর স্বভাব 

বিশিষ্টসশিক্ষা পারদর্শী, গান্ধর্বা বিদ্যা ও) শিল্প কার্যে নিপুণ, লোভপরাষণ, 

যৃুভাধী, (কাহারও মতে গুপ্ত কগ! প্রকাশকারী): প্রণয়ী, ন্লী দেবারত, 

ললনাদিপ্রয়। স্থিতি, দাক্ষিণ্য বিশিষ্ট, দয়াবান, ভোক্তা, দেশ ভ্রমণরত, 

স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট, বিনয়ী, বিভবসম্পরর, ম্ুগুলবান, বলশালী, 

সৌন্দর্যাবান, কামুক, শল্পমিথ্যাড্রাধী, সরল, ধার্মিক, সুরূপবিশিষ্ট, নির্শল- 

হ্ধদয়, গুণাকবর, পাপধুক্ত ও অনার্ধা বৃত্তিসম্পন্ন, সহোদর কর্তৃক পরিত্যক্ত, 

নি 
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বিকদ্ধ ভাবাপনন, কনা! সন্তান উৎপাদনকারী, বাযুরোগাক্রান্ত ও কফবিহীন 

হয়। £ 

লগ্নাধিপতি বুধ সপ্তম স্থানে থাকায় জাতকের একাধিক স্ত্রীলাভ এবং 

বাসস্থানের পরিবর্তন হয়। ইহা ভিন্ন জাতকের বিদেশ যাত্র, শকত্রবৃদ্ধি এবং 

স্বীয় বুদ্ধিদৌষে অনিষ্ট ঘটিযা' থাকে । উক্ত জাতক ব্যবসার দ্বারা ধনোপাঁজ্জন 

ও স্বাবর সম্পত্তি করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ঘরে শনি তুঙ্গ অবস্থায় থাকায় 

জাতক কাষ্ঠ, অগ্ধার, পুরাতন অষ্রালিক। বা কৃষিকার্ধ্য দ্বার! বিদেশে অর্থ ও 

সম্মান লাভ করে। দ্বিতীপাধিপতি শুক্র সপ্তম স্থানে থাকায় জাতক বিবাহ, 

বাণিজ্য এবং দূরধাত্র। করিয়। বন্লাভ করে। তৃতীয়াধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠ স্থানে 

থাঁকাঁয় জাতকের ত্রাতৃনাশ বা ভ্রাভৃগণ পীড়িত কিংবা জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত 

হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে থাকায়, বহুমিত্র, উত্তম বাহন 

এবং ভূমিলাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি শনি দ্বিতীয় গৃহে থাকিলে জাতক 

নানারপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনবান হয় এবং জাতকের সন্তান ধনশালী 

হয়। ষষ্ঠ স্থানে মঙ্গল থাকায় জাতক তেজস্বী, "পরাক্রমী, শক্রবিজয়ী, 
নৃপতুপ্য, বিখ্যাত সৈনিক বা বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক হয়। ষষ্ঠ স্থানে রাহু 

থাকিলে জীতক শত্রজরী ও ন্ুখভোগী হইয়া থাকে । ষষ্টাধিপতি শনি 
দ্বিতীয় স্থানে থাকাঁয় জাতকের শক্র কর্তৃক পূর্বার্তিত অর্থ নষ্ট হয়। সপ্তম 
স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতকের পত্বী রুপগ্না ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বুধ সপ্তম 

স্থানে থাকায় জাতক ব্যবসায়, লিপি এবং শাস্ত্র দ্বারা অর্থ উপার্জন এবং উত্তম 

্ত্ী লাভ করে। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ এবং স্বভাব বালকের ন্যায় হুইয়া 
থাকে। শুক্র সগুম স্থানে, থাকায় জাতকের মনোনীত স্ত্রী লাত হয় 

এবং জাতক আমোদপ্রিয়,। গুণবান, বিলাসী এবং রহস্যকারী' হয়। 
সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে াকায় জাতক স্ত্রী-বল্পভ এবং "আত্মীয় 

গণের সাহায্যে ব্যবসায় 'ঘবার। অর্থলাভ করে। অষ্টম স্থানে রবি থাকায় জাতক 

কুশকার়, অতিশয় ক্রোধী, সামান্য অর্থশালী, ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়,'এবং শক্র- 

বৃদ্ধি ও কষ্টে মৃত্যু ঘটে । অষ্টমাধিপতি মঙ্গল বষ্ঠে থাকায় জাতক বিপদগ্রস্ত 

এবং কঠিন রোগা ক্লান্ত বা অল্নাযু হয়; নরমাধপতি *শুক্র সপ্তমে থাকায় 
জাতক বিদেশে খাকিয়া বা বিদ)] কিংবা ব্যবসায় দ্বারা ধন উপাজ্জন করে এবং 
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উত্তম স্ত্রী-লাভ করে। দশমাধিপতি বুধ সপ্তমে থাকার জাতকের ব্যবসায়ে 

উন্নতি, সন্ত্রান্ত বংশে বিবাহ এবং বিদেশে কার্য ও সম্মান লাভ হইয়া থাকে। 

একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাঁকায় জাতক বহুমিত্রযুক্ত, আত্মীয়-স্বজনের প্রিয়, 

ধর্মরত এবং উত্তম মনোবৃততি সম্পন্ন হয়। সে ব্যক্তি সঁছুপায়ে অর্থ এবং 

উৎকৃষ্ট বাহনাদি লাভ করে। একাদশাধিপতি চন্দ সপ্তমে থাকায় বিবাহ 

দ্বার জাতকের উত্তম বন্ধুলাভ, অংশীর সহিত সৌহার্দ এবং ব্যবসায় ঝ৷ 
বিদেশ যাত্রায় ধনলাভ হয়। দ্বাদশ ঘরে কেত থাকিলে জাতক দাম্পত্য-ম্তথখ 

বিহীন, অপব্যয়ী, শক্রযুক্ত এবং বিনিন্দিত হয়। 

কনার পর তুলার লগ্ন দ. ৫৩৩১০ । ধঁ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে তুলা লগ্ন 
হয়। তুল! লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক অসমান দেহবিশিষ্ট, ছুশ্চরিতর, 

চঞ্চল, অর্থ সথশ্ত্য়ে অক্ষম, অতিশয় রশ, বিদেশ ভ্রমণকারী, কফ ও বাষু 

ধাঁতুযুক্ত, কলহপ্রিয়, দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট, ধর্ম-পরায়ণ, বহুছুঃখ ভাগী, ধর্ম, 
মেধাবী, দীর্ঘ পর্বব, হস্ত, কর্ণ ও চক্ষুবিশিষ্ট, দেব, দ্বি্ণ ও অতিথি সেবা পরায়ণ, 

পৃজনীয়, বিদ্বান পুকত্রবান, সভা, অল্পশক্রবিশিষ্ট, মিথ্যাবাদী, পবিত্র, 
পাপাচারী, উত্তম বন্ধযক্ত, পরধনে লোভবিশিষ্ট, ধণ্ম-ব্যবসায়ী এবং নীচ- 
প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। 

'শনি লগ্গে থাকায় জাতক ত্রশ্বধ্যশালী, দীর্াযু এবং বহুল্োক-গ্রতি- 

পাঁলক হয়। লগ্রাধিপতি শুক্র ষষ্ঠে থাকায় জাতক পীড়িত হয় এবং 

তাহার শক্রবৃদ্ধি ও বন্ধনের ভয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি মঙ্গল পঞ্চম গৃহে থাকায় 

পুত্র, স্ত্রী, ক্রীড়। রঙ্গভূমি বা ক্র বিক্রয় হইতে ধনাগম হয়। তৃতীয়াধিপতি 

বৃহস্পতি দশমে থাঁকান্ ভ্রাত্গণের অগুভ হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে পর্য)টন 
ঘটে। চতুর্থাধিপতি শনি লগ্গে থাকায় জাতবু বন্ধু, বাহন এবং স্থাবর সম্পত্তি 

লাভ স্কুরিতে সমর্থ হয়। ,পঞ্চমাধিপতি শনি লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, 
বিদ্যান্থরাগী, পুক্রবান, বিলাসপ্রয়,গ্রফু॥চিত্ত এবং স্বীয় বংশের ভূষণস্বরূপ হয়। 
ষ্ঠ স্থানে চন্দ্র থাকায় জাতক রুগ্ন, রিপু বশীভূত এবং বন শক্রুবিশিষ্ট হয়। ষষ্ঠ 

স্ঠানে বুধ থাকায় জাতক কলহপ্রিয়, শক্র কর্তৃকৎমনোকষ্ট প্রাপ্ত এবং শিরো- 

রোগগ্রন্ত হয়। ষষ্ট স্থানে শুক্র তুঙ্গী থাকায় জাতক বহ্ুভৃত্য, কন্যা! বিশিষ্ট, 

নির্বিরোধী এবং স্ত্রী বশীভূত হয়। যষ্ঠাধিপতি দশম স্থানে থাকিলে 'জাতকের 
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কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান এবং শক্রকুণ প্রবল হয়। সপ্তম স্থানে রবি 
থাকিলে জাতকের পত্বী-বিয়োগ হয়; এবং জাতক অস্থির, চিস্তাবিশিষ্ট, 

দাম্পত্য স্ুখবঞ্চিত, ক্ষমতাশানী ব্যক্তির ক্রোধভাজন এবং দুখ জীবন বাপন 

করে। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল পঞ্চমে থাকায় জাতক স্ত্রী বশীভূত, ও বাণিজ্য 
ব। ব্যবসায় দ্বার৷ ধনশালী হয়, কিন্তু পরবৃদ্ধির অনুগামী হয়। অষ্টমাধিপতি 

শুক্র ষষ্টে থাকায় জাতক কঠিন রোগগ্রন্ত বা অল্নাধুহয়। নবমাধিপতি বুধ 
ষষ্ঠে থাকার জাতক বিদ্যা বা ধর্ম বিহীন, ক্লেশযুক্ত এবং রোগ বা শব্র 

ঘবার। প্রপীড়িত হয়। দশম স্থানে বৃহস্পতি থাকায় জাতক ধনী, মানী, 

কীন্তিশীল, ধর্মপরায়ণ, রাজসচিব বা রাজ হয়। দশমাধিপতি চন্দ্র ষষ্ঠে 

থাকায় জাতকের অপমান ও কাঁধ্য নষ্ট হয়। একাদশ স্থানে কেতু থাকায় 
জাতক বহু বন্ধুযুক্ত এবং নাঁনা উপায়ে ধন সঞ্চয়" করিয়া থাকে। 

একাদশাধিপতি রবি সপ্তমে থাকায় জাতকের ব্যবসা এবং বিদেশ যায় ধন 

লাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি বুধ যষ্ঠে থাকায় জাতক শক্র দ্বার! প্রীড়িত হয়। 
আবার দ. ৫18০৪৭ বিপলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায়, তাহার 

জন্ম লগ্ন বৃশ্চিক। তাহার ফলে জাতক স্থুল, দীর্ঘাঙ্গ, পিঙ্গলাত লোচন- 
দ্বয়। শুব, ব্যয়ী, কুটিলাস্তঃকরণ, মাতা পিতার অনিষ্টকারী, গম্ভীর, সুন্দর, তু্ব 

নিয় জঠরযুক্ত, নাসিকার মধ্যতাগ নিয়, সাহনী, স্থির, প্রচণ্ড শ্বভাবধুক্ত, 

বিশ্বাসী, হাস্যপর, পণ্যবিৎ, পিত্তরোগী, কুটুম্বপালক, গুরু ও সুহৃদের সহিত 

সদ বিদ্রোহরত, পরস্ত্রী হরণেচ্ছু, ছুঃস্থ, পিঙ্গলবর্ণ, লাবণ্যযুক্ত, রাজসেবী, 

শক্রপরিতাপী, পরার্থদাতা, ক্ষুদ্রচৈতা ও সদা স্বীয় পত্ধীর ধর্মকর্ম যত্বশীল 

হইয়া থাকে। 

লগ্নাধিপ চতুর্থে থাকায় জাঙক পিতৃ সম্পত্তি, বাদস্থান' ও উত্তম বাহন 
গ্রভৃতি লাভে সমর্থ হয় এবং সদা কৃষিকর্শে ব্যাপৃত. থাকে । দ্বিতীসাধিপ 

নবমে থাকায়, বিদ্বান, ভাগ্যবান, শাস্ট্রানরাগী এবং ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা 

অর্থোপার্জন করিতে সমর্থ হয়। তুতীয়াধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের, শত্র- 

ভয়, জ্ঞাতিবিরোধ ও বধবন্ধনভয় হইয়া থাঞফে। চতুর্থে মঙ্গল থাকায় 

জীঁতক বন্ধু, আলয় ওঁ বাহনহীন হয় ও ইহাদিগের অভাবে সদাই ছুঃখিত 

থাকে, এবং রাহুও উক্ত গৃহে বাস করার জাতকের অগুভ ফল 
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অবশ্যস্তাবী। চতুর্থাধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের ব্যয়াধিক্য, শত্রুতা ও 

ধণে পিতৃ সম্পত্তি হানি, প্রবাস গমন ও বধবন্ধনভয় হইয়। থাকে । পঞ্চমে 

চন্দ্রের ঙ্গীণদৃষ্টি'খাকায় জাতক বিদ্যাহীন, নির্বোধ, দরিদ্র ও বহু পুজের পিতা 

হইয়া থাকে । বুধ নীচস্থ হওয়ায়, সুখবিহীন, মিত্রলাতে অসমর্থ, সদুপদেষ্টা, 

তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, সরল, সুশীল, স্দালাঁপী, “স্থলেখক সদ্বক্তা ও বাণিজ্যকুশল 
হইতে সম্যক অসমর্থ হয়;' তবে শুক্র উক্ত গৃহে তুঙ্গী হওয়ায় জাঁতক ললনা- 

সক্ত, বিলাসী, রহস্যজ্ঞ, বিদ্বান, কাব্যপ্রিয়, শান্ত্রবেত্তা, গুণী, ধনী ও স্ুবিখ্যাত 

হইয়া থাকে । পঞ্চমাধিপ নবমে থাকায় জাতক বিদ্বান, স্বধন্্ান্ুরাগী, 
তীর্ঘযাত্রী, ও দৌভাগ্যশালী হয়। ষষ্ঠে রবি থাকায় জাতক সুখী, শত্রনাশী, 

বিখ্যাত, নির্ভয়চিত্ত, মানী, বলবান ও আত্মীয়-হিতৈষী; ষষ্ঠাধিপ চতুর্থ 
গৃহে থাকায়-_শির্তীরষ্টি, বৈরিভাবে বন্ধু ও পিতৃধননাশে ছুঃখিত। এবং 

সপ্তমাঁধিপ পঞ্চমে থাকায় স্ত্রীবশ্, বাণিজ্যে ধনী এবং পরবুদ্ধির অনুসরণকারী 

হয়। অষ্টমাধিপ -পঞ্চমে পুক্রশোকভাঁব, ইন্দ্রিয়দোষরত, অপরিমিত 

ভোজী ও তদ্ধেতু অন্নভীবী হয়। নবমে বৃহস্পতি ফলে, জাতক ন্বজন- 

প্রিয়, ভাগ্যবান, ধর্্শান্ত্রবেত্া, রাঁজসচিব, নীতিখরায়ণ, পরম ধার্মিক ও 
কীর্তিশালী ; আবার নবমাধিপ পঞ্চমে থাকায় জাতক মনোরমা প্রণয়িনী, 
বিদ্যা, সুসস্তান ও সৌভাগ্যলাভে সুধী হয়। দ্শমে কেতু--কত্ৃত্বাভিমানী 
কামুক, অসিদ্ধকর্্মা এবং দশমাধিপ ষষ্ঠে থাকায়, অবমানন] ও কার্যযনাশ হইয়। 
থাকে । একাদশাধিপ পঞ্চম গৃহে অবস্থিতি করায় জাতক মনোমত বন্ধুলাভ, 

প্রণয়বৃদ্ধি, ও বাণিজ্যে অর্থোপার্জন দ্বার! স্থখী হইতে পারে। দ্বাদশে শনি 

থাকায় জাতক খণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী ও শোকাম্বিত 

এবং দ্ভাদশাধিপ পঞ্চমে থাকায় অপত্যজন্ত শেক, দুর্ভাবনা, দুর্ব-দ্ধি, কিংব! 

বুদ্ধিবৃদ্থির সঙ্কোচ ও বিনাশ হেতুক অর্থক্ষতি হইতে ক্রি হয়। 
ু্্যাস্তের পর দ. ৫।১৮।১৭ অভীত/িইলে যাহারুজন্ম হইল, তাহার লগ্ন 

ধনুঃ1*ধন্ু লগ্নে জন্মগ্রহণ কগিলে জাতক স্থলবদন, দীর্যোক্তমন্তক, অবনত 

দিগের শুভকরী, ধৃতিমান, দ্বর্থবুক্ত, স্ুপুত্রযুক্ত, ধর্বনামিক, ত্রস্বৌষ্ট, কুন, 
লজ্জাশীল, স্থলোর,* স্থলজঠরবিশিষ্ট, বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ, ক্রোধী, বলবানদিগের 
অমর্ষণকারী, কুলশ্রেষ্ট, হতশক্র, যুদ্ধনিপুণ, শ্রেষ্ঠ, চপল, বদ্ুহীন, শিল্পাি 
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কর্ধে নিযুক্ত, শ্ববংশনাশক, বন্ধুবর্গের শুভদাতী, স্বধর্দনিরত, চক্ষু ও 

" মুখরোগাক্রান্ত রমণীর পতি হয়। 

ইহার লগ্মাধিপ অষ্টমে থাকায়, রুণ্ন, অল্লাযু শোকার্ত, ভীত ও সদ! 

বিপন্ন। দ্বিতীয়াবিপ একাদশে থাকায় জাতক মিত্র সাহায্যে ধনলাতে 

ভাগ্যবান হয়। তৃতীয়ে মঙ্গল থাকায় জাতক ভ্রাতৃনাশে হুঃখিত, কিন্ত 

ভূমি কর্ষণে ধনী ও রাজ সাহায্যে সুখী ও পরাক্রান্ত হয়। তৃতীয়ে রাহ 

থাকায় ভ্রাতৃনাশও হইয়া থাকে। আবার তৃতীয়াধিপতি একাদশ গৃহে 
অবস্থান করায় জাতকের ভ্রমণে অর্থ ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য লাভ হয়। চতুর্থে চন্দ্র 
থাঁকায়, জনাশ্রয়ে লন্ধধন, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী, বহুমিত্র, কৃষি, শিল্প, 

অঙ্গন!, বাহন প্রভৃতির সাহায্যে ধনবান হইয়| থাকে। বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ 

হওয়ায় উৎকৃষ্ট বাহন ও সম্পত্তির লাভ, নৃত্য ও সঙ্গীতে অন্নুরক্ত, গুণী, বাগী,, 

বহুমিত্র ও ব্ুজনপালক হয়, আবার শুক্র তু্গী হওয়ায় উত্তম বাহনাদির 
বিধানে সখী, বহুমিত্র, বিনরী, স্থণীল, নির্ব্বিরোধ ও প্রফুল, হয়। চতুর্থাধিপ 

অষ্টমে থাকায়, পিতৃঅণ্ডভ, ভূমি সম্পত্তি হেতুক বিবাদ ও হূর্ঘটনা, বাহন 

হইতে পতন ও নানারূপ শোক ও বিদ্বে কষ্ট পাইয়া থাকে । পঞ্চমে রবি 

আত্মস্তরি, সাহসী, হীনবিদ্য, ও প্রথম সন্তান প্রাপ়্ই হীন হয় 'বটে, কিন্তু 
রবি তুঙ্গী হগয়ায়, সুবুদ্ধি, উৎসাহী ও সমৃদ্ধিশালী হয়। আবার পঞ্চমাধিপতি 

তৃতীয়ে থাকায় গুভযাত্রাদি ও ভ্রাতৃসৌহার্দ্য প্রভৃতিতে সুখী, ও বিদ্যালাভে 

ব্যাহত এবং পুত্রহানি জন্য শোক ও ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। ষষ্টাধিপ 

চতুর্থে পিতৃরিষ্টি, পরিজন বৈরিতা, বদ্ধ ও পিতৃসম্পত্তি নাশ জন্য সন্তপ্তমনাঃ। 

সপ্তমাধিপ চতুর্থ থাকায় মোকদ্দমা, ব্যবসায় ও বিবাহে ভূমি ও উত্তম আলয় 

লাভে সুখী হয়। অষ্টম গৃহে বৃতস্পতি থাকায়, স্ত্রী বা 'গুরুজনের সুস্পর্তি 

লাভে সুখী, ও বৃদ্ধাবস্থায় সঙ্ঞানে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । অষ্টমাধিপশ্চেতুর্থে 

পিতৃরিষ্টি, পিতৃপম্পত্তি নাশ, বাহন ও অদ্রালিকাঁদি পতন জন্য অনিষ্ট হইতে 

ক্লিট । নবমে কেতু থাকায়, নীচাশয়, অধাশ্মিক ও ভাগ্যহীন হয়। নুবমা- 
ধিপ পঞ্চমস্থ হওয়ায় মনোরম রমণী, বিদ্য! ও গপস্তানাদর জন্ত সুখী হয়। 

দশমাধিপ চতুথে, সন্মানাস্পদ, উচ্চপদস্থ, তৃমি ও বাহমাদি লাভে সুখী। 

একাদশে শনি থাকায়, নানারত্ব বিভূষিত, শ্ব্যশালী, বহুতৃত্যবাহন, গ্রাচীন 
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কর্তৃক উপরূত, আত্মীয়দ্বেষ ও অগ্রজহানি জন্ত সদা সন্তপ্মনাঃ । একাদশা- 
ধিপতি চতুর্থে থাকায়, কৃষিকর্ম্ণে নফলকর্ম্মা, পিতৃসম্পত্তি ও বাহনাদ্ি লাভে 

স্থথী হয়। ঘাদশাধিপ তৃতীয়ে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতৃনাশ, ও ধাত্রাদিতে অশুভ 

জন্য হুঃখিত। 
হুর্ধ্যান্তের ৪।৩২।৪১ দণ্ড পরে জন্ম হইলে, জাতকের মকর লগ্ব হইবে) 

ইহার ফলে_-জাতক কৃশদেহ, ভীরু, বক্র, বাতব্যাধিতে অভিভূত, উন্নতাগ্র 
সুদীর্ঘ নাসিক, ক্ষুত্রমনাঃ, প্রশস্ত চক্ষু, বিস্তীর্ণ হ্তপদ, বাযুপ্ররুতি, আচারগুণ- 

বিহীন, রমণীমনোহরণকা রী, পর্বাত বনচারী, শুর, শাস্ত্র, শ্রতি, আগম, শিল্প 

ও বাধ্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ, অল্নবল, স্বীয় কুটুম্ব ও ব্রাঙ্গণদিগের ভূষণস্বরূপ, 

শঠবন্ধুবৃত, মন্দন্থভাঁব, কমনীয়, কুৎসিত, কলত্র, অস্থয়াপর, ধনলোলুপ, ধর্্বরত, 

রাজসেবী, স্বপ্পদাতা, সৌভাগ্যবান, সুধী । লগ্রাধিপতি দশমে তুঙ্গী থাকায়, 
মান্ত, উচ্চপদ মফলকর্ম্দা ও সমাজপতি। দ্বিতীয়স্থ মঙ্গলে_ স্বন্নধন, নীচপঙ্গ- 

প্রিয়, প্রবাসী, হুষ্টম্তি, লোভী, নির্দয়, সদাবিরোধী, খণী ও অন্স্থখ ; দ্বিতীয়ে, 
বাহুতে অসদ্যয়ে ধননাশ। দ্বিতীয়াধিপ দশমে অর্থলাঁভ। তৃতীয়স্থ চন্দ্রে-_ 

হিং, গর্বিত, কৃপণ, ভ্রমণরত, তমোগুণ ও ভগিনীহীন ; তত্র নীচস্থ বুধে_ 

কুটিলস্বভাব, হতসোখ্য, ভ্রাতৃবিহীন ; তথা তুঙ্গী শুক্রে__বিদ্যান্্শীলনে বিরত 

ললনাসক্ত, ভীরু, অসহিষ্ণু (ইহার ভগিনী হইলে স্ুন্দরী)। তৃতীয়াধিপ সপ্তমে-_ 
বাণিজ্যার্থক বিবাহ, দূরে ভ্রমণ ও জ্ঞাতিবিরোধ জন্য বিব্রত। চত্রর্থস্থ রবি 

তুঙ্গীতে-_অন্ুচর, ধন, বাহনযুক্ত, নৃত্যগীতা নুরক্ত, পরাক্রমশালী । চতুর্থাধিপ 
দ্বিতীয়ে-_কৃষি ও খনি প্রভৃতি ভূমিজকর্ম্মে অথাঁ। পঞ্চমাধিপ তৃতীয়ে__শুভ- 

যাত্র। ও ভরাতৃসৌহৃদ্য স্থখী, কিন্তু বিদ্যাজ্জনে ব্যাহত ও হীনপুত্র। যষ্ঠাধিপ 

তৃতীধর ভ্রতৃনাশ ও যাত্রাবিদ্বে অস্তৃধী। সপ্তমন্থ তুঙ্গী বৃহম্পতিতে বাগ্মী, 

শান্ত্ী্টুশীলক, বিনীত ও সৎকলব্রসঙ্গতব ৷ সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে-_জ্ঞাতিবিরোধে 
অন্্রবী। অষ্টমস্থ কেতুতে--রোগার্ড, ,ক্রুরকর্মাঃ বিপদাপন্ন। অষ্টমাধিপ 

চতুঙ্ে* পিতৃরিষ্টি, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন প্রভৃতি হইতে নিগৃহীত। 

নবমাধিপ তৃতীয়ে নীচস্থ__ত্রমণরত, চঞ্চল, ভ্রাতৃদাহায্যে অল্পভাগ্য। দশমন্থ 

তুঙ্গী শনিতে__উচ্চপদ ও স্বকুলোদ্দীপক, বহু পার্শ্চর, শক্রজিৎ, উচ্চাভিলাষী, 

প্রাজ্ঞ, কর্শোদ্যোগী । দশমাধিপ তৃতীয়ে__কার্ধযপরিবর্তনে, কার্যোপলক্ষে 
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ভ্রমণে বা ভ্রাত্ সাহায্যে ক্ষমতাশালী। একাদশাধিপ দ্বিতীয়ে-_বন্ধুদ্ধারা৷ ধনী। 

দ্বাদশাধিপ সপ্তমে, নষ্টভার্যয বা রুগ্রভার্ধ্য, পরিজন কলহে উদ) মোকদ্দম। 

ব্যবসায়ে বিপর্যস্ত | 

সূর্যাস্তের ৩৫ 81৫৩ দণ্ডের পর যাহার জন্ম হইয়াছে, ল লগ্ন তাহার কুস্ত;-- 

ফলে জাতক নীচকর্শা, বংশাধম, মুর্খ, বিকশিত নাসিকোষ্ঠ, নীচ, খর্ব ও 
অলপাত্মা, শত্রতাপ্রিয়, অতিদুষ্ট, উদ্ধতম্বভাব, দৃযৃতশ্রিয়, নীচদাসীপ্রিয়, 
বন্ধুগণের উপকারী, ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষমাবান্, ধনী, শঠ, দরিদ্র, বন্ধুনাশী, লোক- 

সমাজবহিষ্কৃত, শত্রুর অবজ্ঞাত, নষ্টস্বন্ধ, গুরু, বিনীত ; লগে মঙ্গল থাকায়, 

জীতক তেজন্বী, উগ্রস্বভাব, সাহসী, বলবান্, দাস্তিক, বীরস্বভাব, কিন্তু রাহুযুক্ত 
হওয়ায়, অশুভফল হেতুক, কলহৃপ্রিয়, ক্ষতশরীর, দুষ্টত্বক্, ক্রুরচেষ্টান্বিত, 

ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, অর্শ প্রভৃতি 

গুহরোগে পীড়িত। লগ্রাধিপ নবমে--ভাগ্যঝান, বিদ্বান, শাস্ত্রান্থরাগী, 

ধার্মিক, পোতবণিক? দ্বিতীয়ে ক্ষণচন্দ্রে-_-অস্থিরসম্পত্তি," চঞ্চলমতি ; তত্রস্থ 
বুধে_-বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্যে ঝা ব্যবসায়ে ধনী; শুক্কে_স্বীয় বিদ্যায় ব! 

সত্রীলোকের সাহায্যে কিংবা মদ্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসায়ে অর্থবান্ 

দ্বিতীয়াধিপ যষ্টে-_শত্রহেতু ক্ষতিগ্রস্ত ও খণী। তৃতীয় রবিতে--মিষ্টভাষী, 

পুক্র কলত্র ধন বাহন যুক্ত, কার্ধ্যদক্ষ, ভৃত্যসেবিত ও বলবান্ এবং প্রায়ই 
নষ্টত্রাত্ৃক। তৃতীয়াধিপ লগ্মেববাসস্থান পরিবর্তন ও বহুত্রমণে ব্যাপৃত, 

বহুজন পরিবৃত কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত। চতুর্থাধিপ দ্বিতীয়ে--কৃষি ও খনিজ 
গ্রভৃতি ভূমি সংক্রাপ্ত কন্মে ধনী। পঞ্চমাধিপ দ্বিতীয়ে-_ব্যবসায়ে ধনী ও 

পুর্রবান্। ষষ্ঠে বৃহম্পতিতে__শক্রহস্তা, প্রারন্ধ কার্ষ্যে অলস ও কীত্তিপ্রিয় ; 

ষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে-_শত্রকর্তৃক ন£খন। সপ্তমস্থ কেতুতে-_নষ্টকলত্র বা "রুগ্ন 

দার; সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে-জ্ঞাতিবিরোধে নিগৃহীত। অষ্টমপতি দ্বিতীয়__ 
দুর্ঘটনায় নষ্ট ধন। নবশস্থ শনিতে--ধর্দণ কর্মহীন, স্বল্লবিশ্বাসী, নাস্তিক, 

কুপথগামী হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, তুঙ্গী বলিয়া, সৌনাগ্যশালী, চিন্তাশক্তি 
সম্পন্ন, ভৃত্য পরিবৃ ত, সম্মানার্থ । নবমাধিপ দ্বিতীয়ে__বিদ্যা, ধর্ম ও যাঁজন- 
ক্রিয়ায় লব্ধধন। দশমাধিপ লগ্নে__শক্তিসম্পন্, কীর্তিশানী, গণ্য ও মান্য; 
একেশাধিপ ষষ্ঠে--শক্র গ্রকোপে বা রোগ হেতুক আয়ুহীন। দ্বাদশা্দিপ 
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নবমে-বিদ্যা ধন্্ান্শীলনে প্রতিবন্ধকতা জন্য ও বাণিজ্য ব নৌকা যাঝায় 

অনিষ্ট হেতক ক্রিটমুরা, ভাগ্যহীন, বিপন্ন ও অপ্রিক্নতাজন হইবে। 

রাত্রি ৩৪৫।৬ দঞ্ডের পর জন্ম হইলে, লগ্ন হইবে, মীন্;__ফলে জাতক 
ভাগ্যবান্, উজ্জল, প্রফুল্ল, নুনাসা, দিব্যোষ্ট, প্রশস্তবক্ষঃ, বিজ্ঞান ও কাব্যে 
বিখ্যাত, কামাতুর, আমিষাশী, বিদ্বারিত মুখ, প্রশস্ত দীর্ঘদস্ত, কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত, 
প্রত্যয়ী, দাক্ষিণারত, মেষছাগপালক, শুচি, বেদজ্ঞ, ছ্যৃতিমান্ কন্তা 
প্রসাবী, বিনীত, মেধাবী, ধৃতিমান্, সত্তবসম্পন্ন, গন্ধর্ববিদ্যায় ও রতিক্রিয়ায় 

পারদর্শা। লগ্নে ক্ষীণচন্ত্র থাকায়, মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণরত, ক্ষীণদেহ ও 
পরিবর্তম্বান ভাগ্য । তথা নীচ বুধে__মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সুচতুর, মিষ্টভাঁষী, 

বন্ধৃহিতৈষী, কৌতুকী ধনী, সদ্বক্রা, বণিক্ হইবার সম্ভাবন। থাকিলেও, ফলে, 

ব্যাহত । তত্রস্থ শুক্রে__বিলাসী, গুণী, বহুললনাধুক, শিল্প শান্ত্রবিং, সঙ্গীত- 
কাব্যপ্রিয়, সদালাপী, 'প্রফুললমনাঃ। লগ্রাধিপ পঞ্চমে- সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, 

বিলাঁপী, স্থভোগী, অলন, কাল্পনিক, বুদ্ধিমান্। দ্বিতীয়স্থ শনিদৃষ্ট রবিতে-_ 

নির্ধন ১ দ্বিতীয়াধিপ দ্বা্শে--খনী, অমিতব্যয়ী; তৃতীয়াধিপ লগ্নে-_বাস- 

পরিবর্তনে বিব্রুত, স্বজনবৃত কুলশ্রেষ্ঠ, পরাক্রান্ত। * চতুর্থাধিপ লগ্নে বন্ধ, 

বাহন, ও ভূমিলাভে সুবী। পঞ্চমস্থ বৃহম্পতিতে-_স্ুবুদ্ধি, ধার্টিক, বহুপ্রজ, 

শান্তানরাগী ও গর্ধিত। পঞ্চমাধিপ লগ্নে--বুদ্ধিমান্, বিদ্যান্ুরাগী, 'পুক্রবান্, 

বিলাসী, প্রকুল্লচিত্ত, স্ববংশভৃষণ। যষ্ঠস্থ কেতুতে--শত্রজয়ী, সুখভোগী, 
মৃুতকলত্র; যষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে__শক্রকর্তৃক নষ্টসম্পর্তি। সপ্তমাধিপ লগ্নে: 

অল্প ঝয়সে বিবাহকারী, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশধাত্রী। অষ্টমস্থ শনিতে-_ 

ক্ষমত, প্রভৃত্ব ও উত্তমবাহনাদিযুক্ত; কিন্তু শোকসন্তপ্ত, উচ্চস্থান হইতে 

পতিত, প্ধবন্ধনভীত । অষ্টমাধিপ লগ্গে__-বিপরন, শোকার্ত, অল্লায়ুঃ ও গ্রহানু- 

যায়ী পীস্টাগ্রস্ত । নবমাধিগ টালিস্বীযুগির দুর্ভাগা, এবং পদে পদে হূর্ঘটনা 

কি ।, দশমাধিপ পঞ্চমে-_বুদ্ধিপ্রভাবে “সম্মানী, কীর্তিমান পুত্রের পিত|। 

একাদরশাঁধিপূ অ্টমে__-আত্মীয়ের তাজ্য সম্পত্তিলাভে সখী ও অগ্রজহানিতে 

সন্তপ্ত। দ্বাদশন্থ মঙ্গলে-__নষ্টভার্ধা বিদেপবাী ; কেতুযুক্ত হুওয়াণ, নির্বাসিত 

বা অপস্কৃত, এবং দাম্পন্যস্থথবিহীনৃ, অপব্যর়ী, শত্রদুক্ত ও নিড্রালু। দ্বাদুশাধিপ 

অষ্টমে থাকায় ; ক্ষীণদেহ, প্রাপ্যলম্পন্ভি হইতে বঞ্চিত ও সর্বদা বিপন্ন হইকে। 
৯১০ 
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একদিনে বিতিন্ন ক্ষণে জন্মগ্রহণ করায, যেমন রাঁশিগত স্থুলবিচারে 

এই বিভিন্ন ফল প্রদর্শিত হইল, আবার সামান্য পার্থক্যেও ফলের সামান্য 

বিপর্যায়ও হইয়া খাকে। যাহার নবমে শুক্রতুঙ্গী, তিনি' পরম ধার্মিক, ভগবৎ 
প্রেমে ভাসমান ; আবার সপ্তমে শুক্রতুঙ্গী থাকার, অন্য ব্যক্তি স্ত্রীপ্রেমে রত 

হইতেছে ;_-এই বিভিন্ন কর্ম ই কিন্ত একই শুক্রের বলে সাধিত হইতেছে । 
এইরূপ প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্তে জাত ব্যক্তির কর্দাকম্্ম ধর্দমাধন্ম সংক্রান্ত 

বিপর্ধ্যয় অনুক্ষণই ঘটিতেছে। ভাব-স্ফুট বিচারে সুক্মতঃ তাহার উপলব্ধি 
করা যায়। আর জন্মকালীন গ্রহগণের ভাববিপর্য্যায় ঘটায় জীবনসংক্রান্ত 

কলাফল্রের বিপর্যয় যেমন গাঁণত বিচারে নির্ণীাত হইতে পারে, করতলগত 

রেখা দ্বারাও তাহার বিচার সাধিত হইতে পাঁরে। 

শিষ্য । প্রভে?, আাপনি যেমন মীনরাশির চান্দ্রসং স্থান ফল বলিয়াছেন, 

এরূপ অন্যান্ত রাশির চান্দ্রসংস্থানফল শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

গুরু । বৎস, অন্তান্ত গ্রহের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্তী 
বলিক্সা, ইহার শক্তি পৃথিবীর উপর প্রবলভাখে কার্যকরী; এক্ষণে 

তোমার জ্ঞানোদ্দীপনার্থক রাশিগত চন্ত্রস্থিতির ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ;_ 

মেষ রাশির ফলে-_ জাতক বিরল কেশ, চঞ্চল, ত্যাগশীল, কমনীয়, 

পবিত্র, বিলাসী, অতিবক্তা, ছুর্দান্ত, গৃহস্থাশ্রমবিরত, ত্ুরনেত্র, স্বল্পমেধা, ধন- 

পতি ও দাতা হয়। 

বৃষ রাশির ফলে- (বৃষ চন্্র তুঙ্গী) জাতক স্থুলজঘন, পীনগপ্ড, 

স্থলনেত্র, অন্পভাষী, পবিত্র, সাঁতিশয় দক্ষ, রমাদেহ, সুখী, দ্বিজ-গুরু-দেবভক্ত. 

বাতগ্লৈক্মিক ধাতু, ঈষৎ শ্বেতাত কুঞ্চিত কেশাগ্র ও রোগযুক্ত হয়। 

মিথুন রাশির তি মূডগতি, স্থিরগাত্র, প৯টকালীন 

বিস্পষ্টবাক্য, পরজনহিভকর, পণ্ডিতধকুরাস্তঃকরণ, মলিনবেশধারী, বাত্রে্ব- 

প্রধান ধাতু, গীতবাদ্যানুরক্ত হয়। রঃ 

কর্কট রাশির ফলে__( কর্কট চক্র ত্বগৃহগত ) জাতক কষবাযু 

প্রধান প্লাতু, দেবদেহবৎ প্রকাশমান, স্বোপার্জিত ধনতোগী, দেবদ্ধিজে তক্কি- 

পরায়ণ, কুলপতিসদৃশ ধন্য, মগ্ডলাকার বদন, বিপুলবিত্তসন্পন্ন হয়। 
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সিংহ রাশির ফলে- জাতক উদরভরণে তুষ্ট, ক্রোধী, মাংসলোভী, 

গহনগিরি গুহা প্রিয়,. বন্ধুহীন, কপিলবর্ণনেত্র, উচ্চবক্ষঃ, ক্ষুধার্ত, যুবতীসেবী ও 
পণ্ডিত হয়। ১ 

কন্যারাশির ফলে_ জাতক বিমলমতি, সুশীল, লেখ্যবৃত্ত কিংবা 

কবি, কৃশাঙ্গ, ধনবান্, কমনীয়, ধীর, সুখী, নেত্ররোগী, ধর্দবকর্মীনুরক্ত, গুরু- 
জনহিতকারী হয়। 

তুলারাশির ফলে-_জাতক শিথিলগাত্র, অনতিদীর্ঘদেহ, দানশক্তিতে 

বন্ধু পরিতোষক, সাতিশয় বহুভাষী, জ্যোতিষজ্ঞ, ভূত্যবর্ঠীনুরক্ত হম্ব। 

বৃশ্চিক রাশির ফলে-__( বৃশ্চিকে চন্দ্র নীচস্থ ) জাতক বহুধনজন- 

ভাগী, এবং স্ত্রীসন্তন্ধে সৌভাগ্যবান; অধিকন্ত ক্রুরমতি, রাজসেবী, পরার্থা- 
ভিলাষী, নিত্যোদ্যোগী, দৃঢ়মতি ও অতিশুর হয়। 

ধনুরাশির ফলে- জাতক গণযুক্ত ধনুর সায় একা গ্রচিত্ত ও কার্ধ্য- 

তৎপর, অপরতঃ দ্যাহীন ধনুর হ্যায় সাময়িক শিথিলকন্মা, কীর্তিমান, 

পূজনীয়, কুলশ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ, বন্ধুবর্গের একমাত্র সুজ, বহুধনজনযুক্ত, দেব- 

দ্বিজসেবী, মৃদুগিতি ও অসহিষ্ণু হয়। 

মকর রাশির ফলে--জাতক পরকলত্রাভিলাধী, লব্ধধনভোগী, 
নৃপতুল্য, প্রতাপবান্, মন্ত্রণ। কার্যে নিপুণ, কৃশদেহ, ভোগঞ্যদ্বারা অতিবুদ্ধি, 

বন্ধুবর্গের সেবারত ও ধীরস্বভাব হয়। 

. কুস্তরাঁশির ফলে-_জাতক অশ্বতুল্য সহিষুও, স্থন্দর, নির্মমলচিত্ত 

স্িরধনকামী, মান্য বক্রচিত্ব, বহুধনপরিবার, জ্ঞাতিবন্ধুসহ প্রমোদরত ও 
পরজনফ্লিতকর হয়। ৃ্ 

মীনরাশির ফলে-_-ধনজন স্ববভোগী, মৈথুলাদিরত, সমাঙ্গ, সুন্দর- 

দেহ, শক্রজিত, পণ্ডিত, স্ত্রীজিত, মনোহরকাস্তি ও সাতিশয় ধনলোতী হয়। 

চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্তী) এবং তজন্যই. পৃথিবীর উপর ইহার 
আধিপত্য বা শক্তিস্ধালন অধিক্ পরিমাণে হইয়া থাকে । তাই লাগ্িক 
ফলের ন্যায় জন্মরাশিফলও একটা প্রধান বিচার্ধয বিষয়। চন্দ্র যেমন বিভিন্ন 
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ভাবগত হুইয়া, মন্ুষ্যের জীবনে বিতিন্ন ফলের বিধান করেন, অন্ান্ত গ্রহ- 

গণও সেইরূপ তির ভিন্ন ভাবগত হইয়! ভিন্ন ভিগ্ন ফলের বিধান করেন। 

যেমন, মেষ বৃশ্চিক-_মঙ্গলের ; বুষ তুলা__শুক্রের ; কন্যা মিখুন_ বুধের ১ ধন্গ 

মীন-__বৃহস্পতির ; মকর কুম্ত-_ শনির, সিংহ রবির এবং কর্কট- চন্দ্রের 

গৃহ। স্বগৃহগত গ্রহ স্ববলের অনুপাতে স্বগুণের সমতা বিধান করেন। আবার 

রবির উচ্চ গৃহ মেষ, চন্দ্রের বৃষ, বৃহস্পতির কর্কট, বুধের কন্যা, শনির তুল!, 

মঙ্গলের মকর ও শুক্রের মীন ০--উচ্চগৃহ (তুঙ্গে) গ্রহগণ তুঙ্গী হইয়! পুর্ণ 
বলবান থাকায়, স্বশক্তির অধিক পরিচালনে স্বগুণের অতিমাত্র বিধান করিয়া 

থাকেন। উচ্চ গৃহের সপ্তম-- নীচ গৃহ ; স্থতরাং, রবির তুলা, চন্দ্রের বৃশ্চিক, 

বৃহস্পতির মকর, বুধের মীন, শনির মেষ, মঙ্গলের কর্কট, নীচ গৃহ ১-এই 

নীচ গৃহ-গত গ্রহগণ হীনবল হওয়ায়, স্বগুণের যথাবিধানৈ অসমর্থ হয়। * 

এই বগগাবলের সহিত লাগ্নিক ভাবের বিচারে গ্রহ্গণ যে বিভিন্ন কর্মের 

ও ফলের বিধান করেন, তাহ! পূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে, 

বোধ হয়, এতৎসন্বন্ধে তোমার লন্দেই অপনীত হইল ।. 

শিষ্য । প্রভে1, আমর! যে গ্রহপরিচালনের নহিত তাহাদের বলে বর্্- 

ক্ষেত্রে অনুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি, তাহা আপনার সবিস্তার উপদেশে 

বুঝিয়াছি বটে ? কিন্তু গ্রহ্সংস্থানের কিরূপ বলবিপর্ধ্য়ে জাতক এক সময়ে 
এক বৃত্তির অবলম্বনে জীবিকানির্ব।হ করিতে করিতে আবার অন্য বৃত্তিই 
বা অবলম্বন করে কেন ? আর এই বৃত্তি--পরিবর্তনের সময় গ্রহশক্তিরই ঝ৷ 

কি পরিবর্তন হয়? ইহার মধ্যেও, বোধ হয়, কোন রহস্য নিহিত আছে। 

গুরু । বৎস, পূর্বে তোমার বিভিন্ন বৃত্তির বিষয়ে এক প্রকার উপদেশ. 

দিয়াছি, তাহা, বোধ হয়, এখনও তোমার ম্মরণ পথের 'অতীত হয় .নাই। 
তাহার সহিত এই প্রশ্নের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায়, এক্ষথে তদ্গত ফলের স:মঞস্য 

দর্শ[ইয়া কতিপয় বাক্যে তোমার দনেঁহ দুর করিতেছি। 
যেমন-_বাক্যের উপর বুধের আধিপত্য) আবার হৃর্যয ভাব-রিকাখের 

সহায়) ইহাদিগের আধিপত্যে জাতক বাকা বিনিময়ে জীবিক1 নির্বাহ 
করিয়া থাকে; আবার বৃহস্পতির প্রাবল্যে শাস্ত্রচর্চ। ও স্বকর্ম পরিচালনে 

* মিথুনে বাথ ও ধনুতে কেতু তুঙ্গী ; এবং মিখুনে কেতু ও ধুতে র|ছ নীচ। 
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-অন্ুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এক্ষণে কোনও জাতকের জন্মকালীন বৃহস্পতি, 

রবি ও বুধ__-এই গ্রহত্রয়ই বলধান্। কিন্তু পরিভ্রাম্যমান গ্রহগণ সকল 

সময়েই সেই জাঁতকের উপর সমশক্তির পরিচালন করিতে পারে না। হয় ত, 

বুধের অধিকারে এই জাতক বাক্য বিনিময় করিয়!- ব্যবহারাজীব বা 

উকিল, অথব! পরার্থ ঘটক ব! দালাল হইয়া! অর্থার্জন করিতে লাগিলেন ) 

শেষে বৃহস্পতির অধিকারে আসিয় পূর্বোক্ত কার্যে বীতরাগ হুইয়৷ হয়ত 
দেশহিতকর কোন ব্যবসায়ে আধুর্ধেদাদি অধায়ন করিয়। চিকিৎসায় নিযুক্ত 

হইলেন । ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের বলে পরিচালিত হইয়া, প্রত্যেকেরই জীবনে 
পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা_এমন কি, একটা অপরের বিপরীত ঘটনা এরূপও 

নিরস্তরই ঘটিতেছে। তবে, অন্যান্য স্বতন্ত্র বৃত্তি সম্বন্ধে পরম কারুণিক 

“পমেশ্বরের নিত্বমঈঙ্ত হস্তগত রেখাচিহ্াদির সংস্থান দেখিয়া যেরূপ বিচার 

কর। যায়, সেইরূপ বিচারে গ্রহসধ্শালনজনিত বৃত্তি পরিবর্তনেরও উপল 

করিতে পার। যায়; যেমন-_ 

কোন লোকের হস্তেক প্রথমাস্থুলী বা তর্জনী দীর্ঘ ; বৃহস্পতি, শনি, রবি 

ও বুধ এই গ্রহ্চতুষ্ট়ের স্থান উন্নত; দ্বিতীয়ান্ুলীঃ বা মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব 

দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, এবং রবিরেখা স্ুববিস্তূত আছে; তজ্জন্য 

জাতককে প্রথমতঃ শিক্ষকত। করিতে হইবে। 
(চিত্র--১৪, চিহন-__১।২।৩1৪,৫।৬)। 

পরে চন্ত্স্বানের উচ্চতার সহিত রবিরেখ। প্রবল হইলে, জাতককে ব্যব- 

হারাজীব (উকিল) হইতে হইবে। ( চিত্র--১৪, চিক্ছ--৮১২ ক-ক )। 

, যদি কোন উকিলের হস্তা্ুলীর প্রথম গ্রস্থিগুলি পরিপুষ্ট ও চন্ত্রস্থান 

সমভাবে উচ্চ থাঁকে, এবং আযুরেখা হইত একটা শাখা উখিত হইয়| 

বৃহস্থ্তি স্থান ভেদ করত, প্রথমানুণীর বা তর্জনীর প্রথম পর্ধে উপনীত 
হয়, ও রবি রেখ। প্রবল হয়, তবে ঠারে তাহাকে ধর্মাধিকরণের বিচারক 

( প্রড়বিবাক ক! জজ ) হইতে হইবে । (চিত্র--১২, চিহ্ন-_-২1৬ ক-ক খ-থ)। 

অগর কোন ব্যবহারাজীবের হস্তে বৃহুস্পতিম্প্রবল থাকিলে এবং তৎসহ 

ুধস্থান উন্নত ও ছুই তিন সরলরেখা হার! অঙ্কিত হইঞ্লে, তাহাকে চিকিৎ- 
"সক হইতে হয়। (চিত্র--১২, চিহ্ন--৩) কক; ঘ)। আবার তৎসহ 
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মঙ্গলের স্থান উন্নত হইলে, তিন বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক হইতে পারেন। 

( চিত্র--১২, চিহ্ন-৩।৭।৮ ক-ক ) থ)। 

কোন চিকিৎসকের হস্তে শুক্রবন্ধনী ও রবিরেখ! আর্কত থাকিলে, 

তাহাকে সংবাদ পত্রের সম্পাদকত্ব করিতে হয়। 

( চিত্র--১২, চিহ্ছ--গ-গ ; ক-ক )। 

দেখ বস, এতদ্বিষয়ে একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে এই সুবিস্তৃত 

সংসারকে একটা রগ্গালয় বলিয়৷ অনুমিত হয়। রঙ্গালয়ের অভিনেতৃগণ যেমন 

নাটককারের কথারই বিকাশ করিতে বাধ্য এবং তজ্জন্তই নাটক বর্নিত 

বাক্যেরই উচ্চারণ করিরা, দর্শকবৃন্দের মনে তাহার ভাব প্রতিফলিত করিতে 

ব্যাপৃত, এই সংসাঁর-রঙ্গালয়ের নটগণ--চেতন জীব সমূহ-_তদ্রপ জগন্লিয়স্তার 
অভিপ্রেত পথের অনুসরণ করিয়। তাহারই কর্ম্সাধনে নিধুক্ত রহিয়াছে । 
রঙ্গালয়ে যেরূপ কোন অভিনেতা বীররূপে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর সহিত প্রতিদবন্দিত। 

করিতে অগ্রসর হইয়া, শেষে শক্রতে অবৈর ও মহত্বের অভাব উপলব্ধি করিয়া, 

শীস্তরসের অবতারণ! করেন এবং সেইরূপ রসান্তরাবতারণাও যেমন নাট্য- 
কারের অভিপ্রেত, সংসার, রঙ্গক্ষেত্রেও সেইরূপ বিধাতৃনিয়মে পরিচালিত 
নাট্যকার মানব কখনও সর্ক-গ্রাসাভিলাষী ব্যবহারাজীব, আবার কখনও 

পরোপকারঞ্ত সর্ধংসহ ভিষক্ হইয়া, কর্ম হইতে কর্াত্তর গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হয়। আবার রঙ্গালয়ে যেমন কেহ ক্রন্দমনে শোকপ্রকাশ করিতেছে, 

কিন্ত শোক তাহার প্রকৃত অন্তঃকরণ হইতে নিঃস্ত না হইলেও, যেমন 

বাসৃভাবের সমাবেশে সাধারণ দর্শকবৃন্দের মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়া রাখে, এই 

ংসার রঙ্গের অভিনীত বা অভিনেয় যাবতীয় শোকতাপাদি সেইরূপ আত্মগত 

না! হইলেও, ভাবের সমাবেশ মোহকর, মায়াময়, অহংঘ্ব, মমত্ব জ্ঞানের 

উদ্বোধক। রঙ্গমঞ্চের শোক দুঃখ, সুখ হর্ষ, যেমন অলীক, অথচ লোকচ্িত্র- 

স্কুটনের জন্থ নটগণ ভাঁববিকাশিনী শক্তির উন্নতিসাধনে সমর্থ, ভবরঙগের 
সুখ ছুঃখাদি সেইরূপ অলীক হইলেও, অব্যাহত-শক্তি সংসার-নাট্যকার 
ভগবাঁনের আদিষ্ট অভিনেয়, ভাবের বিকাশ করিয়া প্রত্যেকেই 'স্বকর্তব্য 
সম্পন্ন করত নটত্বে আত্মোক্নতি করিতে পমর্থহয়। . « 

এক দিনের রঙ্গ ব্যাপার যেমন এই, আবার বিভিন্ন দিনের রঙ্গ ব্যাপারও 
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এইরূপ-_নাট্যকারের উদ্দেশ্য স্ফুটন। তবে প্রভেদ, কেবল অভিনেয় অংশ 
লইয়।। অদ্য যিনি রাজরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, পরদিবস হয়ত তাহাকে 

কোটালরূপে এবং তৎপরাদিবস হয়ত সন্যাসীরূপে বাহির হইতে হইবে। 

রঙগমঞ্জে রাজরূপে অবতরণ করিয়া, যেমন নটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য রক্ষায় 

লক্ষ্য রাখিতে হয়, কোটালরূপী নটকেও তেমনই তত্প্রতি একাপ্তিক লক্ষ্য 

রাখিতে হয়-_সন্ন্যাসীরূপী নটকেও সেই একই কাধ্য করিতে হয়। কিন্তু 

তাহাদ্দিগের মধো কিছুরই পার্থক্য থাকে না; রাজাও অনন্ত সধৈশ্বর্ধ্যভোগে 

সমর্থ হয় না, কোটালকেও কঠিন হৃদয় হৃশংসের গ্তায় ছুষ্টদমনে প্রকৃত 
পক্ষে, নিযুক্ত থাকিতে হয় ন1; সন্নযাসীকেও প্রকৃত সর্বত্যাগী হইতে 

হয় না। প্ররূতের অভাব হইলেও, রসাবতরণ ব। নাট্যকারের উদ্দেশ্য 

সাধন যেমন তীহাদিগের একমাত্র কর্তব্য, সংসার-রঙ্গে শোক, ছঃখ, হর্ষ, 

নুখ, প্রকৃত আত্মগত না হইলেও, ভগবানের কার্যযসাধনে রত। আবার 

রঙ্গালয়ে নটগণের, ধৃতশক্তির অধথাপ্রক্ষেপের বশে রসবিচ্ছেদ ঘটিবার 
আশঙ্কায় যেমন স্মারক নিধুক্ত থাকে, এই সংসার-রঙ্ষের স্মারক গ্রহ তেমন 

আংশিক ম্মরণ না করাইয়। অনুক্ষণই স্বশক্তির' পরিচালনে অভিনয়কাধ্য 

সম্পাদন করাইয়া লইতেছেন। কিন্তু এই বিশ্বরঙ্কের নট--আমরা, সেই 

শ্মারক-_-পরিচালক গ্রহগণের পরিচালনী শক্তির উপলব্ধি"করিতে ন| 
পাঁরিয়া, অপ্ররুতে প্ররুতের উপলব্ধি--ভাববিভোরে মায়ামোহে--অহং 

মমত্ের সঞ্দ্ধি করিতে থাকি । 

আবার নাটকের অভিনয়ে যেমন নটগণের মনে নাট্যকারের ভাৰ প্রতি- 

ফলিত হয়, সংসার নাট্যেও জীব সেইরূপ মহানাট্যকারের ভাবগ্রহ করিতে 
সমর্ণ হয়। এইরূপ ভাবগ্রহের সহিত এক এক বার এক এক রসের উপলব্ধি 

কফিতে করিতে আত্মোৎকর্ষের সাধনে জীব শেষে পুর্ণ রসময়, উজ্জলতার 
'আধার চৈতন্য স্বরূপের সর্বরসে অভি তগ্রতা ও তত্মহ তাহার প্রকৃত তত্বের 

বা স্বরূপ্যের উপলব্ধি করিতে পারে। জগৎপতির এই ঝুমিয়মে জাগতিক 
রঙ্গলীলার নিরন্তর পরিচালন হইতেছে! * 

শিষ্য। প্রো, পৃথিবীতে ধর্মের যে বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়, 

ইহার কারণ কি? সেই সকল ধর্মাবলস্বীর মধ্যেই আবার যে, সাম্প্রদায়িক 
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পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায়, তাহারই বা কারণ কি? হিন্দুধন্মীবলম্বীদিগের 
মতে ভীাহার। নিজেই ধার্মিক, অন্ত ধর্মাবলম্বীর। গ্লেচ্ছ ; মুসলমানেরা আপনা 
দিগকেই ধার্মিক বলিয়া বিবেচনা করেন, অন্য র্মাবল্দীরা' কাফের ;_- 

আবার খু শিষ্গণ আপনাদিগের বিশ্বস্ত ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মে যে 

উন্নত হইতে পারা যায়, মুক্তি পাইতে সমর্থ হওয়া যায়-_-তাহ। শ্বীকার 

করেন না, তাই আপন'দিগের শেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হন;__ 

ইত্যাদি যে সকল মতবৈষম্য রহিয়াছে, তাহারই ব কারণ কি ?--আবার 

এক ধর্মযুক্ত মাঁনবগণের মধ্যেও জাতি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; ষথ! 

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র_-এই বর্ণ চতুষ্ঠয়; শাক্ত, শৈব, 

বৈষ্ণব, মৌর, গাণপত্য ইত্যাদি? খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট (70700৪- 

0৪৮), ক্যাথলিক (89119) ও মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া, সুন্নী, প্রভৃতি 

আছে; যদ্দিও সকলে এক ঈশ্বরস্থষ্ট জীব এবং একই এশ্বরিক নিয়মে পরি- 

চালিত, তথাপি অনেকেই আপন আপন জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

বলিয়া বিবেচনা করেন কেন ?- হিন্দু মুসলমানে জাতিগত ও ধর্মগত 

পার্থক্যের প্রাবল্য কেন? « 

গুরু । বৎস, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি আধ্যাত্ম প্রশ্নের মধ্যে অতীব 
ছুরুহ। তোমাকে এই দুরূহ প্রশ্নের সন্ধে বথঞ্চিৎ বিচার করিয়া, প্রক্কত 
মীমাংসা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বস্ততঃ এই সকল বিষয় সদ্ৃগুরুর সাহাধ্যে 
ও নিজের জ্ঞানে সাধককে বুঝিতে হ্য়। একমাত্র গুরূপদেশে এতৎসন্বন্ধী। 

জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, 
শ্রবণ কর। 

ধন্থবিষয়ক মতভেদ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, প্রথমে ধর্ম কাহা'কে 
বলে, তাহ! বুঝিতে হইবে । ধর্বের স্বরূপার্থ বুঝিতে হইলে, ইহার প্রন তি- 

প্রত্য়গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখ! উচিত ) ধূ ধাতুর অর্থ ধারণ করা (কলিভার্থ- 
পোষণ কর! ) তছুত্তর মন্ প্রত্যয় ফোগে ধর্ম্ব পদ নিশপস্ক হইয়াছে । ইহার 
অর্থ হইতেছে, যাহ! আত্মার ও বিশ্বের ধারণ কিংবা, গোষণ করে, তাহাই 

ধর্ম । মতান্তরে ধাহাকে ধারণ কর! যাঁর” যাহার ধারণাভাবে পদার্থের 

অভাব হয়, তাহাই ধর্ম; যথা--স্থানব্যাপকত' সথলপনার্থ (149৮০) মাত্রেরই | 
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ধর্ম__এই স্থানব্যাপকত ধশ্ম যাহাতে আশ্রয় পায় নাই, তাহ। স্কুল পদার্থ 

(819৮০.) নহেণ ). আবার অনেক বিজ্ঞ দার্শনিক কর্তু কর্মের অভেদ 

কল্পন! করিয়া,_অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহা হইতে যাস্াকে ধারণ করে, 

তাহা অভিন্ন বলিয়! নির্দেশ করিয়।, এই উভয় মতেরই সামগ্রস্য রক্ষা করিয়া- 

ছেন। ধর্ম” এই কথার অর্থ সম্বন্ধে ঘভবিধ মতভেদ থাকিলেও, তাহার 

প্রতিপাদ্য বা বোধ্য পদার্থ ঘে অভিন্ন-_-তাহার নির্দেশ পদার্থ যে এক-- 

তাহার বিভিন্ন প্রকারে সমর্থন করা বান । দীপিকাঁমতে--যাত! দ্বার। পুরুষের 

ক্রিয়াসাধ্য গুণের বিধান হয়, তাহাই ধর্ম । শ্বাসক্রিয় দ্বারাই দেছে আম্মার 

অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। যেমন কোন সাধক সেই শ্বাসক্রিয়! দ্বার।--ন্যা 
প্রাণায়াম প্রভৃতি ঘ্ররা-_-আত্মার ধারণ ও পোষণ করিতে লাগিলেন ; আবার 

আত্মার স্থিতির সহিত শ্বাসের দৃঢ় সম্বন্ধ বলিয়া, আ'ত্মাও শ্বাসক্রিয়ার ধারণ 

করিয়। রহিয়াছেন ; সুতরাং দৈহিকী স্থিতির সম্বন্ধে আত্মাই যেমন শ্বাস- 

ক্রিয়ার অবলম্বন, শ্ব।সক্রিয়াও আবার আত্মার সেইরূপ অবলম্বন ;--ন্ুতধাং 

আত্মা যেমন একবার শ্বীসক্রিয়াদির ধারণ করিতেছেন, স্বাসক্রিযাদিও সেইরূপ 
আত্মার ধারণ করিতেছে । অতএব দীপিকাকার কর্তৃকর্্মের অতেদে ধর্ম এক 

পদার্থ বলিয়। স্থির সমর্থন করিতেছেন । আবার যুক্তিবাদমতে--কর্তব্য 

যুক্তিবাদ মতে--কর্তব্য সম্পাদন করাই ধর্ম; অপিচ কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে 

বিচার করিতে হইলে, পূর্বের স্থাঁয় আত্মগত ধর্ম ও কর্মাগিত ধর্--উভয়েরই 

একত্ব প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানবাদ মড়ে---যাহার বশে মানসিকী শক্তি প্রবৃত্তি 

দ্বার। বিশ্বনিয়ন্ত। পরমাত্মার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, ও তাহ! আত্মার 

'দুঢ়ীভূত হইয়া খাক্লে, তাহাই ধর্ম । এখানেও পূর্ব কথিতানুরূপ ভক্তু- 

ভক্কে_ কর্তৃ কর্ের-_অভেদ সম্বদ্ধ । যাহাই হউক, ধর্শের এই কয়েকটা 
লক্ষণের মধ্যে একটা না একটী, এক এক সম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত ও অনুষ্ঠিত 

হইয়। থাকে, তবে স্থুল দৃষ্টিতে ব্যবহারগত ন্তারতম্যই' ধর্ম পার্থক্যের কারণ। 
অপরতঃ দ্বেশ কাল পাত্রের অনুযায়ী ইহাও বল! যাইতে পারে যে, প্রচলিত 

অর্থে_-দেশ বিশেষে জাতি বিশেষের ঈশ্বরোপাসন। প্রণালীই ধর্ম। এক্ষণে 
তুমি ধর্ম বিষয়ে আর কিরূপ স্ন্ন জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা! কর, বল।, 

শিষ্য । প্রতো, আমর! চারিদিকে যে, ধর্পার্থকাহেতু বিভিন্ন মতবাদ 
১, 
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শুনিতে পাই, তাহাই আমার সন্দেহের অপর কারণ; এক্ষণে এই বিষয়ের 

সুক্ষ তত্বই জানিতে আমার ইচ্ছ৷ হইয়াছে । | 

গুরু। স্থৃল দৃষ্টিতে দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্মের গ্রভেদ আছে বটে, কিন্তু 

সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক-_সকল ধর্মই ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের কারণ। যেমন 
একটা পক্ষী ধরিবার জন্য, কেহ বা ফাঁদ পাতিয়-কেহ বা সাতনলা 

দিয়া-_ চেষ্টা করিতে থাকে) আবার কেহ বা নূতন কৌশলের উদ্ভাবন 
করিয়া, ধরিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক পাথীধর! ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর এক পদার্থ, কেহ তাহার স্বরূপ অবগত 

হইবার জন্য, সংসারত্যাগ করিয়া যোগী, কেহ ব1 সংসারে থাকিয়াই ধর্মণর, 
আবার কেহ ব! মুণুয়ী প্রতিমায় তাহার অধিষ্ঠান করিয়া, তৎপ্জায় ব্যাপৃত ; 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিফলিত দ্রব দ্রব্যে একই পূর্ণ চন্দ্রের 
গোলাকার মুগ্তি প্রতিফলিত হয়,__পাত্রের আকারগত বাহ্ বৈলক্ষণ্যে 
তাহার প্রভেদ হয় না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্দাবলম্বীর 'হৃদয়ে সেই একই 

পরমাত্মার বিমলজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়। যেমন দরিদ্র ও ধনী_এমন কি 

প্রৰল প্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইতে-_-হীনাদপি হীন ভিক্ষুক পধ্যস্ত সকলেরই 
ক্ষুধ! একরূপ; তবে পাত্রাপাত্রভেদে তাহার শান্তির উপায় বিভিন্ন ; রাজার 

ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, পলান্ন, ঘ্বত, ক্ষীরসর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যের 

সমাবেশ হয়; আর দরিদ্রের ক্ষুনিবৃত্তি শাকান্ন দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু 

এই সমস্ত খাদ্যের বিভেদে গুণগত তারতম্য থাকিলেও, ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনরূপ 

অন্তরায় হয় না; সুতরাং উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তিও সমপরিমাণে হইয়া থাকে। 

প্ররূপ তৃষ্জ একই পদার্থ, কিন্তু পাত্রাপাত্রতেদে পানীয় বছবিধ) অপিচ 

তাহার যে কোন একটার পানে একই রূপ তৃষ্তার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ 

তিনি এক, তবে পান্রীপাত্রভেদে ধর্মগৃত বিভিন্ন আচার পদ্ধতিতে তাহার 

উপাসনা! করিলে, একই ফল হয়-_.এক তাঁহারই উপামনা কর! হয়; নার 
তাই তিনি সকলেরই নিকট একই রূপে প্রতি ভীত হইয়! থাকেন। সুতরাং 

সকল ধর্মই যে, ঈ'খর সন্বন্বীয় জ্ঞানের দ্যোতক বা উদ্ধোধক,--ধর্্মই যে 

ধরশ্বরিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহ! 'এতৎসম্বন্ধে একাগ্রচিত্তে চিন্তা! 

করিলে, বুঝিতে পারা যাঁয়। যদ্দিও সেই ধর্ম সাধনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন 
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বটে, কিন্ত সকলেরই উদ্দেশ্য এক। দৃশ্যতঃ আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যে পার্থক্য 
দেখিতে পাই, তাহা সুক্ষ দৃষ্টিতে ভ্রমমূলক বলিয়! প্রতীত হয় )--স্থিরচিত্তে 
বিবেচনা! করিয়? ' দ্রেখিলে, পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। ঈশ্বব মমুষোর 

ভাগ্যফলের বিধান করিবাঁর জন্য, এরূপে গ্রহগণের পরিভ্রমণাদি নির্দিষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছেন, যে, গ্রহগণের পরিচালনের সহিত তাহার ব্যবস্কাপিত 

বিহিত ভাগ্যফলও লোঁকের নিরন্তরই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। ইহাতে বোধ 

হয়, তিনি গ্রহগণের উপরই জগতস্থ প্রাণিগণের পরিচালন ভার অর্পণ 
করিয়াছেন। করতলগত রেখাসমূহ সেই নিয়স্তার কার্ধ্য সমূহের লিপি- 

স্বরূপ। আমরা দেই লিপির পর্যালোচনা বা অধিগমন করিলে, জানিতে 

পারি যে, ঈশ্বর কোন নিদিষ্ট লোকের ভাগ্যফলের কিরূপ বিধান করিয়াছেন, 
এবং ধর্মসন্বন্ধেই ন1”কিরূপ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। 

(১) ধাহার হস্তে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র-_-এই গ্রহত্রয়ের স্থান পুষ্ট, স্বাস্থা- 

রেখার সহিত শিরোরেখা মিলিত হওয়ায়, একটা ত্রিকোণ উৎপন্ন, ও হৃদয়- 
রেখার শেষভাগ দ্বিধা বিভক্ত, ও তাহার একটা শাখা বৃহস্পতি স্থানে, ও অপর 

শাখা শনির ও বৃহস্পতির স্থানের মধ্যে উপনীত হয়,সেই জাতক প্রাণায়ামাদি__ 

শ্বীসের ক্রিয়াকরিয়া থাকেন। (চিত্র_-৩, চিহ্ৃ_-১।৭২ক-ক-খ ) গ-গ )। 

€২) ধাহার করতলে চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, এবং চন্ত্রেপ্ স্থানের 

উপর একটা তারকাচিহ্ন থাকে, তিনি সংসারে থাকিয়া! ধর্শসধন-_ ঈশ্বরগত 

জ্ঞানোপাঁঞ্জন করিতে--কার্য্যতঃ গ্রহগণ কর্তৃক পরিচালিত হুন ; এবং উহাঁই 

ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ( চিত্র--৩, চিহৃ-_-১1৪1৮ )। 

(৩) আবার ধাহাদিগের হন্তে বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্ত্র-এই গ্রহ 

চতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ থাকে, ধশ্বরিক বিধাল্কান্ুমারে গ্রহগণ তাহাদিগকে 

পৌত্বন্বিকত! হইতে বিরত্ত রাখিয়া, নিরাকার ব্রন্মের উপামন! করিতে প্রবৃত্ত 
রাখেন । ( চিত্র-_৩, চিহ্ৃ--১1৫1৬1৪। ) 

1৪) ধাহাদিগের হস্তে শনির ও রবির স্থান প্রবল এবং বৃহস্পতি, শুক্র, 

চন্্র, মঙ্গল ও বুধ__এই পঞ্চগ্রচের স্থান দুর্বল থাঞ্চে, এ্রশ্বরিক নিয়মানুসারে 

গ্রহগণের বলে তিনি ্বধর্মত্যাগ ও ধর্ম্াস্তর পরিগ্রহ করিতে ব্যগ্র হন। 
( চিত্র--৭, চিহ্ৃ--১।২।৩।৪1৫1৬৭ ) 
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এতৎসংক্রান্ত সক্ষম জ্ঞানের অভাবেই ব্রাহ্মণ শৃদ্রকে, প্রভু ভৃত্যকে-_ আপন! 
হইতে পৃথক্ বা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন; এইরূপ করিবার যে অহং 
তত্বমূলক জ্ঞান, তাঁহাও ঈশ্বর তীহাকে দিয়াছেন। 'বস্ততঃ এই বিস্তৃত 
কর্ণক্ষেত্রে সকলেই স্ব স্ব সামর্ঘ্যানুসারে কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বিশ্বনিয়স্তার 
অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রতিপালন করিতেছে । 

শিষ্য । কর্মক্ষেত্রে সকলেই যদ্দি সমধর্মা হইয়া! সমগাবে বিরাজ করে, 
তবে দীন দরিদ্রগণ ধনীর উপাসনাই বা করে কেন? আর সম্পন্ন ব্যক্তি 
সম্মানিত ও দরিদ্র ব্যক্তি সময়ে সময়ে উপেক্ষিত হয় কেন? 

গুক। বৎস, অতুল বিভবের অধীশ্বর ধনকুবের যে, সমাজে উচ্চ ক্ষমতী- 

শালী বলিয়! পরিগণিত হইয়] থাকেন, তাহার কারণও দরিদ্রগণ; দরিদ্রগণ 

না থাকিলে, কে তাহাকে মমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত" করিত? সকলেই 

ধনবান্ হইলে কেহই তাহার নিকট দাস্য করিতে সম্মত হইত না; আর 

তাহা না হইলেই বা ধনের গরিম1 কোথা হইতে আসিত? যাহাতে দরিদ্রগণ 

ধনীর মুখপ্রেক্ষী হইয়া, তাহার নিকট সাহায্যের আকাজ্ষ। করে, এবং 

তাহাকে ধনবান বলিয়। সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া! দেয়, সেই উদ্দেশ্য 

সাধনার্থক ভগবান্ বিশ্বত্রষ্টা বিশ্বেশ্বর অভাব স্কুল করিয়! দরিদ্রগণের সৃষ্টি 

করিয়াছেম। এই নিয়মের বশে দরিদ্র সাহাষ্যপ্রার্থী হইয়া ধনীর দ্বারে 

উপনীত হয়; ধনীও অর্থব্যয় করিয়। দরিদ্রের সাহাধ্য করেন। ধনীর 

আকাজ্ষ। অহংত্ব মমত্তের উৎকর্ষ গ্রদর্শন ; দরিদ্রের আশ! ব্যয় সঙ্কুলন জন্য, 

অর্থ নঞ্চয় ;--ধনীর সম্বল অর্থ, ও দরিদ্রের সম্বল ধনীকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার 

চেষ্টা] ;--উভয়ের সম্বলের বিনিময় হইল, ধনী দরিদ্রকে অর্থ দিল, তাহার 

বিনিময়ে দরিদ্র ধনীকে সমাজে উন্নত করিল। নির্ধন দরিদ্র না থাকিলে, 

এ বিনিময় বিধি থাকিত কোথায়? ধনী দরিদ্রের এই কাধ্য বিনিময়ের,বিচার, 
পার্থিব স্থল জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করা যাঁ না। ুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রীত 
হইবে, ঈশ্বর স্বকীয় স্থষ্টি কৌশলে ধনী ও দরিদ্রকে পরস্পর পরস্পরের 

সাহায্য সাপেক্ষ করিয়! “উভয়কে এক সমন্তলে রাখিয়াছেন 1 ঈশ্বরের 

ব্যবস্থাপিত প্রার্কৃতিক নিয়মসমূহ ধনী, দরিদ্র, সকঞ্সের পক্ষেই সমভাবে 
কাধ্যকর | যেমন জল তৃষ্ণ! প্রাশমিক, ইহার পানে ধনীরও যেমন তৃষ্ণানিবাধণ 
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হয়, নির্ধন দরিদ্রেরও সেইবপ তৃষ্ণানিবৃত্তি হইরা থাকে; ধনীর চক্ষু যের্নপ 

দর্শন শক্তির উপায়, কিন্তু শ্রবণ শক্তির সাহায্যে অপটু, নির্ধনেরও সেইরূপ; 
উভয্মেরই জন্ম এরূপ রীতি পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে, একরূপ রীতি পদ্ধতি 

অনুসারে উভয়েরই মৃত্যু ঘটিবে ) দরিদ্রের মৃত্যুকালে যেন্ধপ মৃত্যু যন্ত্রণাদির 

সন্তাবন।, ধনীর মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা তদপেক্গা কিঞিৎ পরিমাণেও অন্প 

হইতে পারে না। আর ধন সম্পত্তি কিছুই ধনী ব্যক্তি লইয়া যাইতে পার 
না? নির্ধনের ন্যায় তাহাকেও পার্থিব পদার্থ ( দেহ পধ্যন্তও ) এই পৃথিবীতে 

, ফেলিয়] রাখিয়া! যাইতে হয়। স্ুতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর কতক- 

গুলি লোককে অভাব-সম্পন্ন সৃষ্ট করিয়াও, সাম্য রাখিয়া ম্বীয় অনন্ত 

কৌশলের ও দয়ার প্রকাশ করিয়াছেন; আবার ধনীদিগের হপ্তে ও দরিদ্র- 

দিগের হস্তে লক্ষণণত তারতম্যও অনেক । 

বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও মঙ্গল,-_এই গ্রহপঞ্চকের স্থান উচ্চ হইলে, 

জাতক উন্নতকর্ম্মা হইতে সমর্থ; এবং চন্দ্র ও শুক্র এরূপ উচ্চ হইলে, জাতক 

সামান্য নীচকম্্দা হয়। ধনীদিগের হস্তে সকল গ্রহস্থান উচ্চ এবং ভাগ্যরেখা 

ও রবিরেখ! সুস্পষ্ট অস্কিত থাকে (চিত্র--৮, চিহু-_-৩।/১০।১1৮।৯।৪।৫। ক-ক, 

খ-খ)); কিন্ত দরিদ্রের হস্তে মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃহস্পতি ও রবি কিঞ্ছুচ্চ, শনি, 
বুধ ও মঙ্গল__এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিয়, এবং শুক্র ও চন্দ্র স্থান সুস্পষ্ট বা 

বলবান্ থাকে । ( চিত্র--৪ চিহ্ন--১।২৩/৪।৫৬৭1৮ )। 

গ্রহগণের এই বলাঁবল জনিত পার্থক্যের সহিত সংসারে ধনী ও দরিদ্রের 

সৃষ্টি করিয়। বিশ্বেশ্বর কি বিচিত্র লীলাই করিখেছেন। এখন বল দেখি, 
তগবৎকীন্তি কত দূর নিরপেক্ষ ও উচ্চ? 

শিষ্য। আপ্ননার নিকট হইতে তত্ব সম্বন্ধীয় সুগ্ম উপদেশ লাভ করায়, 

আমর ভ্রম ক্রমশঃই'অপন্যত হইতেছে; এই জগতে ঈশ্বরের নিয়মেই ভোগ্যা- 

ভোগ্য বিষয়ের সঙ্ঘটন হইতেছে, আধ আমাদিগের পক্ষে তৎসন্বন্বীয় সাম্যও 

বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে সাময়িক (00897000120 ) 

কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে কথফিৎ, উপদেশ পাইবার। আশা করিতেছি। গ্রভো। 

ঈশ্বর মনুষ্যকে সুময়ানুরূপ কার্ষ্যে, নিযুক্ত করিয়া *কি উদ্দেশ্য সাধন 

করিতেছেন? নৌকাযোগে জলযাত্রীর বিষয় মন্থুধা সমাজে প্রচলিত হইবার 
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পূর্বের ঈশ্বর কাহাকেও জলপথে ভ্রমণে প্রবৃত্তি দেন নাই; কিন্ত তিনি কোন 
না কোন লোককে নৌকার আবিফারক ও জল পথের প্রথম পরিভ্রমী 
করিয়! সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাঁও স্বাভাবিক প্রমাণনিনিপেক্ষ জ্ঞানের 

([0051010) দাঁগঞ্জঘ্য অন্ুনিত হয়। বহুপংখ্যক লোকের মধ্যে তাহাকেই 
ব৷ প্রথম উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন করিবার কাঁরণ ও উদ্দেশ্য কি? নৌকাবিষ্কারের 
পর হইতেই লোকের জলভ্রণণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে ; এবং 

ইদানীন্তন অনেক দেশীরা অবরোধবাদিনী রমণীর হস্তেও স্থদূর সমুদ্রযারা 
করিবার যে চিন্ধ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তাহাঁরই বা কারণ কি? বাম্পীয় 

পোত ও অর্ণবযাঁন আবিষ্কারের পুর্বে পদক্রজে, অশ্বযানে বা নৌক যোগে 
ভ্রমণ করিয়! অনেকের কাধ্য সাধন বা তৃণ্িলাভ হইত; কিন্তু এক্ষণে বাম্পীয় 

শকটের জন্য কাহাঁকেও ২ মিনিটের স্থলে ৪ মিনিট অপেক্ষা করিতে হইলে, 
উদ্বিগ্ন হইতে হয়। পুর্বে দশ ক্রোশ দূরগত সংবাঁদ ২ সপ্তাহের মধ্যে পাঁইলেই 
লোকে যথেষ্ট বলিয়! জ্ঞান করিতেন, কিন্তু এক্ষণে রাজকীয় পত্রবাহক অর্ধ 
ঘণ্টা বিলম্বে বুদুরগত পত্র আনয়ন করিলেও অনেকে বিরক্ত হন। পূর্বে 
লোকে যাহাতে অভাব বোধ করিতেন ন1, এক্ষণে তাহাতে যে লোকে 
অভাবের সঙ্গে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ কি ?* ঈশ্বর কি 

কার্ধ্যসাধন করিৰাঁর জন্য, এরূপ করেন? কোন লোকের একখানি শকটের 
প্রয়োজন হইলে, তিনি কোন একখানি বিশিষ্ট শকট মনোনীত করিয়া 
নিয়োগ করেন; বহুসংখ্যক শকটের মধ্যে সেই একটা বিশিষ্ট শকটই 
নিযুক্ত হয় কেন ? পুস্তক বিক্রেতার আপণে বহুবিধ পৃস্তক আছে; কেহ'বা 
গল্প, কেহ পুরাণ, কেহ ভূতত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ ব! ঈশ্বরজ্ঞানদ্যোতক 

ধর্্মতত্ব_.বিভিন্ন পুস্তক ক্রয় করেন কেন? বহুসংখ্যক পর্য-স্ত্রীই (বেশ্যা) 
পথিকমাত্রকেই প্রলোভিত করিবার অভিগ্রায়ে দণ্ডায়মানা থাকে; কিন্ত 
কোন একটা বিশিষ্ট পথিক্ তাহাদিগের'মধ্যে কোন একটা নির্দিষ্ট পণ্যন্ত্রীতে 
আসক্ত হয় কেন?--এরকটা লো বিপণিতে (বাজারে) দ্রব্যাদির গ্রুয় 
করিবার জন্য, বহির্গত হইয়া% কোন একটা বিশ্লিষ্ট লৌকের আপণ হইতে 

পণ্যাদির ক্রয় করেন কেন ?--এইরূপে, ব্যবসায়ীবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের 

সহিত ক্রয় বিক্রয়ে--বিনিময় বিধিতে-মবঞ্ধই বা হন কেন? আবার' 
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প্র ব্যবসাক্নীগণের মধ্যে কাহার পণ্যাদি অল্প সময়ে, কাহারও বা অধিক 

সময়ে নিঃশেষিত্ব হু কেন? এই নকল বিষয়ের অন্তনিহিত তত্ব সম্বন্ধে 
জ্ঞান-পিপাসা সাতিশয় বলবতী। হইয়াছে । কৃপা কক্িয়া আমায় এতৎ- 

সন্ধে উপদেশে চিরোপকৃত করুন । 

গুরু। যাহার কারণ নাই, তাঁহার কার্ধ্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না) 
আবার ভগবানের বিশ্বজনীন নিয়মের বশে জাতক ক্রমণঃই উন্নতির পথে 

অগ্রসর হইতেছে । ব্রমোননতির বশে লোকের অভাবাদির উপলদ্ধি হইতেছে 

বলিয়া, তাহার নিরাকরণের উপায়ও তিনি অভাবের উপলব্ধির পৃর্ববেই 
নির্ধারিত ও ব্যবস্থাপিত করিয়। রাখিয়াছেন। তিশি জগতে কাহারও 

অভাব রাখেন ন!)*ভগবানের সুনিয়মে সন্তান প্রহ্ুত হইবার পূর্ব হইতেই 

যেমন জননীর মনে স্নেহের ও স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেইরূপ অভাব 
ঘটবার পূর্বে তাহার নিরাকরণ উপায়াদির নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপন করিবার 

জন্য, তদ্বিষযয়ক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের সৃষ্টি করেন। যেমন জলযাত্রা 

আবশ্যক হইবার পৃর্ধেই তিনি জলযাত্রীর সাধক বা উদ্ভাবক লোকের 
সৃষ্টি করিয়। তাহার সদ্ধযবস্থা করিয়াছেন। আবার এ উদ্ভাবকশ্রেণীর লোক 
নাক্ষত্রিক বলে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হন। তাহাদের অঙ্গুলীগুলি স্থলাগ্র 

(99০91969) প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাইটগুলি পুষ্ট ও বুদ্ধাঙ্থুলীর 

গ্রথম পর্ব দীর্ঘ হয়। ( চিত্র--১৪) চিহ্ন-_১৩1১৪।৬।১৫ ) 

'বিলাতে অতুল ধীশক্তিসম্পন্ন ওয়াট (1৪৮) মাহেৰ বাম্পযোগে অভীষ্ 

কার্ধ্য সাধন করিবার উপায়োস্তাবন করিলে পর, সমুদ্রযাত্রার গ্রধানসাধন 

“অর্ণবযানের উৎকর্ষ সাধন করিতে রবার্ট ফুলটন (১00০৮ 001600) 

সাহেবু প্রথম বাম্পীয্ 'পোঁতের উদ্ভাবন করেন। আর ততৎসপ্বন্ধের উদ্ভাবক 

লোকের উ্ভীবনায় অর্ণবযানের আবিষ্ধঠর ও উৎকর্ষ হইবার পর হইতেই 

লো'কের সমুদ্রধাত্রার স্পৃহ উত্তরোত্তর বঁ্দধিত মাত্রীয় দিতেছেন। এখন 

হস্তে সঙুদ্রযাত্রাস্থচক রেখাচিহ্থাদির_-মণিবন্ধ েইতে চন্্স্থান বেষ্টনকারী 

রেখা ব৷ চন্্রস্থান হইতে বৃহস্পতি স্থান পর্যযস্ত বিস্তৃত-রেখ৮ _.চিত্র__-১৪, থ-খ 
৯১ ক-ক )- দেখিতে পাওয়া ফায়। আবার এইরূপ চিহ্ন ভারতের মবরোধ- 

বাঁসিনী কোন কোন কুল-কামিনীদিগের হন্তেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। 
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এখন ভারতবধষীয় অনেক যুবক রাক্জানুগ্রছে কার্ধযান্থরোধে সন্ত্রীক সমুদ্র- 

পথবন্তী ভিন্ন দেশে যাইতেছেন; সুতরাং স্বককপায় হস্তর্রখাযোগে ঈমস্তই 

সাধা বলির] প্রতিভাত করিয়া দিতেছেন। এইরপ' প্রত্যেক সাময়িক 

ব্যাপার সাধনের হক্মতব্ব পূর্োক্তরূপ বিধি অনুসারে সংঘটিত হইয়া! থাকে। 
তাহার অনন্ত দয়ায়, এই বিশাল জগতে কিছুরই অভাব হয় না। এক্ষণে 

এত ংসপ্বন্ধে তোমার বিশিষ্ট জ্ানলাত হইল ত? আর কোন প্রকার সন্দেহ 
আছে কি? 

শিষ্য। প্রভো, আপনার কৃপায় আমার সকল সন্দেহই অপশ্যত হই- 

তেছে; আপনি অনন্ত দণামর ভগবানের যে, অনন্ত কপার আভান দিলেন, 

তাহা আপনার বর্ণনশুণে বিশিষ্টরূপ বিকাশ পাওয়ায় এখন বুঝিতে 
পারিয়াছি,-তিনি জগতে কিছুরই অভাব রাখেন নাই-রাখিবেনও ন1। 

কিন্ত এখন যে লোৌক সামান্য সাময়িক কার্যের ইতরবিশেষে বিলক্ষণ 
অভাবের অনুভব করেন, এবং তজ্জন্য প্রায়ই বিচলিত হন, তাহার কারণ 

কি?-_ইহার তন্বানুসন্ধানই এক্ষণে আমার উদ্বেগের একটা প্রধান কারণ। 

গুরু । পুর্বে যাহা আবশ্যক ছিল না, এখন তাহ। আবশ্যক হইতেছে; 
পূর্ব্বে লোকের জীবন দীর্ঘ ছিল, স্থৃতরাং পূর্বকাঁলীন লোকদিগকে সাধ্যকর্মের 

জন্য, ব্যস্ত হইতে হইত না। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক তত্বের আন্দোলন 

আলোচনার যতই প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের উন্নতি হইতেছে," 
ততই অল্প দিনে উন্নতির পথে গিয়! স্থির হইবার জন্য, লোকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি 

রহিয়াছে । তাই তাহাদিগের এই স্বল্প জীবনের মধ্যে স্বল্প বিলম্বও সহ 

হয় না। এইরূপ বিলঘ্বের প্রতিকাঁর হইবে বলিয়া, ভগবান্ পুর্ব কথিতান্ু- 

রূপনূতন নূতন কল কৌশলের উদ্ভাবক কোন স্বিববুদ্ধি লোকের সৃষ্টি 
করিয়! দিক্নাছেন; আর তাহার ফলে ঠগবদন্ুগ্রহে লোকে দীর্ঘকালের সাধ্য 

ব্যাপার স্বল্নকালে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে । এই কারণেই লে'কে 
রেলযোগে ২ দ্রিনের পথ ২ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে? প্রাটনকালে 

ছুই প্ত।হের গ্রাপ্য সংবাদ কতিপয় ঘণ্টায় পাইতে পারে। আর ইহাতে 
বিলম্ব হইলে, স্বকন্ম ব্যস্ততাহেতুক বিব্রত ৪ উত্যক্ত, হইতে বাধ্য হয়। 

পূর্বকালে লোককে এরূপ শীঘ্র সকল কর্ম করিতে হইত না বলিয়া 
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ভীহাদিগের দীর্ঘ জীবনে বহু কর্ম সাধন কবিতে হইত । আর দয়াময়ের সদয় 

নিয়মে তীহাদিছ্রোর-দীর্ঘজীবনের তাহাই অন্যতম কারণ। এখন আবার 

স্বল্লজীবনে প্রচুর কার্ধ্য সাধন করিয়া, স্ডির হইতে হইষ্টৰ বলিয়া, ভগবান্ 
এখন সকলকেই কর্্মতৎপরতা ও ব্যস্ততা দিয়াছেন। এই ব্যস্ততাই পার্থিব 

আসক্তি নষ্ট করিয়া, স্থির হইবার একমাত্র কারণ। নস্ুুতরাং ভগবান 

আমাদিগকে যেরূপে পরিচাণিত করিতেছেন, তাহ! আমাদিগেব উন্নতি 

সাধনের জন্য; ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে দন্বাতীত ও স্থির করিবার জন্য 

য়াময়ের দয়া ষে, জগতে অবিরামস্রেতে প্রবাহিত, তাহার ইহাঁও একটী 

প্রত্যক্ষ নিদর্শন | কিন্তু যাহাদিগের হস্তে চন্ত্রস্তান হইতে বুধস্থান পধ্য৭্ত বিস্তৃত 

একটা ধন্থুঃ সদৃশী »বক্ররেখা থাকে, তাহাধিগের আধ্যাত্মিক (১1)1116821) 

ভান সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হয়; ভজ্জন্য তাহাদিগকে কোন কারণেই ব্যস্ত 

বা বিচলিত হইতে হয় না। ইহাঁও গ্রহগণের বলাবলের বশে নিশ্চিতই 

ঘটিয়! থাকে । | ( চিত্র--২, চিহৃ-_-খ-খ |) 

এক্ষণে এ বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল ত? আর অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য 

থাকিলে জিজ্ঞাস! করিতে পার। 

শিষ্য । প্রভো, এতৎসন্বন্ধে আমার আর কোঁন সন্দেহ নাই; তিনি 
সর্বশক্তিমান্ হইয়া, তাহার স্ষ্ট সমস্ত জীবের সম্বন্ধে যে, অনন্ত দয়াশক্তি 

প্রকাশ করিবেন, তাহ! বিচিত্র নহে! এক্ষণে আমর যে, কার্ষ্যান্থবন্ধে 

লোফের সহিত ব্যবসায় ব্যাপূত হই, তাহার মধ্যে কি নিগুঢ তত্ব আছে, 

তাহাও জানিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ রহিয়াছে । এক্ষণে তৎসম্বন্ধে 

কথিত উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হই। ৃ 

শুক । আমাদিগেষ্ধ আর, ব্যয়, বৃত্তি, উপজীবিকা--এমন কি দৈনিক 

কার্্যগুলির সাধনপধ্যস্ত পরম কাকণিক পরমেশ্বরের মকরুণ নিয়মে গ্রহগণের 

পরিচলনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হইয়াঁযাইতেছে ।' সুতরাং আমাদিগের 

কোন ক্ষার্থেই স্বাধীনতা ব। স্বেচ্ছাপরত। নাই ।$ দয়াময়ের অনন্ত দয়ায় 

সকল জীবই প্রতিপালিত হইতেছে । তাহার এই বিশালরাজো যে ব্যবসায়ী 

অর্নাভাব ভোগ করিতেছে, তার্হাঁর অভাব নিরাকরণের জন্য, ত্ভগবান 

পূর্বেই ব্যক্তি বিশেষকে তাহার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহার অভাব 
ক 
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মোচন করিতে বাধা রাখিয়াছেন। আমরা! প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি যে, 

কোন এক ব্যক্তি বিপণিমধ্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গিক্ক।. দেখিল, তাহার 

অভিলাধিতান্ুরূপ রক্রেয় দ্রব্যের অনেকে বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু তাহাকে 

তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট হইতে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হইতেছে। 

বিপণিমধ্যে এইরূপ দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া, অনেককৈ দর-দস্তর করিতে 

করিতে সম্তভ। বা সুবিধা বুঝিয়া একজনের নিকট হইতে স্ব স্ব অভীষ্ট দ্রব্য 

ক্রয় করিতে হয়। আর এইবপ ক্রন্ন বিক্রয়ে_-বিনিময়বিধিতে--প্রত্যেকেরই 

অভাব মোচন হয়। একের অর্থাভাব অন্যের দ্রব্যাভাব ঘুচাইবার জন্য, 

যে বিনিময়বিধি চলিতেছে, তাহাও দয়াময়ের অনন্ত দয়।র বশে-ও তাহার 

নিয়ম পরিচালিত গ্রহগণের বলে। কোন ব্যক্তির শকট আবশ্যক হইলে, 
তিনি যে কোন একটা বিশিষ্ট শকট গ্রহণ করেন, তাহাতেও পুর্বোকত বিধির 

অধিকার দেখিতে পাওয়৷ যায় । আর পুস্তকের দোকানে বহুবিধ পুপ্তক 

সত্বে কেহ যে গল্প, কেহ যে পুরাণ, কেহ ভূতত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ ঈশ্বর 
নির্ণায়ক ধর্মতত্ব__ প্রভৃতি বিভিন্ন পুস্তকের ক্রয় করিন্ডে প্রবৃত্ত হন, তাহাও 

গ্রহগণের বশে পরিচালিত হয় । কেন না, ষাহার প্রতি বৃহস্পতির অনুকূল 

দৃষ্টি প্রবল, তিনি ধর্মশীস্থ্ের অনুশীলন করিতে ভালবাসেন; বাহার শুল্র 
অনুকুল, তিনি তৃতত্বের আলোচনা ঝরিতে ইচ্ছুক ; বুধের আনুকুল্যে জাতকের 

বিজ্ঞানচর্চায় আসক্তি জন্মে; মঙ্গলের আনুকুল্যে জাতক যুদ্ধবর্ণন ও অস্ত্র 

বিদ্যার পোষক গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসে, চন্দ্রের আন্থকুল্যে জাতকের 

কাব্য বা কল্িত গল্প পাঠে অনুরাগ থাকে । শনির আনুকুল্যে গুহ্বিদ্যার 

ব৷ প্রত্বতত্বের অনুশীলনে জীতকের আগ্রহ স্বতই প্রবল থাকে। সুতরাং 
পুস্তক বিক্রেতার বিপণিতে বিভিন্ন ক্রেত। বিভিন্ন প্রকারে পুস্তক ক্রয় করে। 

পণ্যন্ত্রীগণ সজ্জিত হইয়া! যে, পথিক মফত্রকেই প্রলোভিত করিতে ন! পারিয়। 

কোন একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্ুলে/চ্ভত করিয়। থাকে, তাহার কারণও 
গ্রহগণের পরিচালন। কোন পথিতকর প্রতি শুক্রের প্রবল দৃষ্টি আছে ; 

সে বাক্তি যাইতে যাইতে কোন পণান্ত্ী দেখিয়! মুগ্ধ হইল ;__উভগ্নে গ্রহবলে 
আকৃষ্ট হুইয়া স্বকাম চরিতার্থ করিল। এ স্কুণেও পূর্বোক্ত বিনিময় বিধির 
মহতী নীতির অস্তিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা এ কামোন্সত্ত 
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পথিক এ পণান্ত্রীর নিকট স্বকামসন্তর্পণে চিত্তবিনোদন ক্রয় করিয়! তাহার 
যথারীতি পোষণ করিতে অর্থব্যয়ে বাধ্য হইল; আবার উক্ত গ্রহের বল 

অধিক হওয়ায়,*আকির্ধনী শক্তি স্থায়িক্ূপে কার্যকরী হইলে, হয়ত কিছুদিন 

ধরিয়। তাহার পোষণ করিতে বাধ্য ও হইতে পারে। যাহহউক, এই সমস্ত 
বিষয়েই গ্রহগণের পরিচাঁলনী শক্তিরই প্রভাব পরিধক্ষিত হয়। ভগবানের 

স্থনিয়মপরিচালিত গ্রহগণের বলাঁবলের বিষয় পর্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে 

সুক্ম তত্বের সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 

শিঘ্য। গ্রভো, আপনার নিকট হইতে সুক্ষ তত্বের যে বিমল আভাগ 

পাইলাম, তাহাতে আমার সকল সন্দেহই অপস্থত হইল। আবার আপনার 

প্রদত্ত আভাসের বিষয় আমার অন্তরে এরূপ বিকাশ পাইতেছে যে, তাহাতে 

আমার কথিত ত্বকল প্রশ্থেরই সুক্ষ রহস্য যেন চক্ষুর নিকট ফুটিয়া বাহির 

হইতেছে । এক্ষণে আমার আর একটা সন্দেহ আছে; এক একটা শিল্পী 

বা কারিকরের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, অনেক মহান্ মানবকেই 

ুগ্ধচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে হয়; তাহার ব্যবসায়ের উন্নতিকামন! 

না করিয়াও, হিতৈষী হইতে হয়। এরূপ, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার 
কারণ কি? 

* গুরু । বংস, তোমার কথিত বিষয়টা জগৎপতির ঁ এক সুঞ্স নিয়মের 
বশে সম্পাদিত হইতেছে । মনে কর, কোন একটা মোদক ছানার ও চিনির 

সমান্্পাত মিশ্রণে ও পাক প্রণালীর নৈপুণ্যে সুস্বাছ মিষ্টান্ন প্রস্তত করিতে 

পারে; তাহার সেই উৎকুষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞান বা শক্তি 
সামর্থাও নাক্ষত্রিক বলে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আবার তাহার 

সেই:মিষ্টান্নের ব্যধসায়ে অনেক সমৃদ্ধ সম্পন্ন লোককে বাধ্য করিয়। রাখিবার 
সামখ্্যও সেই নাক্ষত্রিক,বলে জন্বিয়াছে। 

স্বাছ মিষ্টান্ন নির্মীণনিপুণ মোদের অন্ুলীগুলি চতুষ্ষোণ (80081 ) 

বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ, তমা বা'মনামিকার গ্রথম পর্ব অপেক্ষা- 

কৃত দীর্ঘ হইবে; এবং প্রত্যেক অস্গুলীর প্রথম গ্রন্থি বা গাইটও পুষ্ট ও 

দ্বিতীর গ্রস্থি অপরিপুষ্ট হইয়া থাকে নাক্ষত্বিক বর্ল সমাহারে করতলে 

রেখ! চিহ্নাদির যে, এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, তাহাই তাহার মিষ্টান্ন 



৯২ সামুদ্রিক বিজ্ঞান 

প্রণয়নের নেপুণ্যক্ুচক প্রধান চিহ্ন। আর স্ত্টনিপুণ মোদকের প্রস্তত 

মিষ্টান্ের স্বাহুতাভোগ করিয়াই অনেক সম্পন্ন লোক ধে, তাহার প্রশংস। 

করিতে বাধ্য হন, তাহাও এ গ্রহনক্ষত্রের বশে। তজ্জন্যই কোন বিশিষ্ট 

মোদকের প্রণেয় মিষ্টান্নের উপকরণ দ্রব্যাদির সমান্থুপাতে মিশ্রীকরণ ও 

লোক বশীকরণ যেমন সচরচর দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অনেক লোককে 

লাভের প্রত্যাশা না৷ করিধাও, সেই মোদকের প্রশংস! দ্বারা হিতৈষিতা 

করিতে দেখা যায়; ইহার অন্যতম কারণ, মোদকের মিষ্টান্ন প্রস্তত করিবার 

প্রণালীর গুণে সেই গ্রস্তত মিষ্টানের স্বা্ুতা লোকের স্নীয়বীয় শক্তিকে 

এরূপ বশাভৃত করিয়া রাখে যে, কোথাও সেই ভাবের অভাব হইলে, সেই 

স্নায়বীয় শক্তি তাহা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়৷ দেয়। এরূপ একজন লৌহ- 
শিল্পী নাক্ষত্রিক বলে উৎকৃষ্ট লৌহ সিন্দুক প্রস্তুত করিতে পাত্রে; আর সেই 
এ্রহনক্ষত্রের বলাবলান্ুণারে তাহার অন্ুলীগুলি স্থলাগ্র (58001260) ও 

হস্তত্তল কঠিন এবং শনির ও রবির স্থান উচ্চ হয়। তাঁহার সেই লৌহ 
শিল্পের উৎকর্ষ জন্য, অনেক ধনী লোককেই-_যাহাদিগের আবশ্যক হয়, 

তাহাদিগকে--তাহার প্রশণসাবাদে মোহিত হইতে হয়। এই নকল শিল্পা্দির 

সাধনও গ্রহগণের বলদাপেক্ষ । এই বলে পরিচালিত হুইয়া, অনেক ধনীকেই 
কাধ্যতঃ নিংস্বার্থপরহিতৈষী হইতে হয়) ইহাতে অনেক শিল্পীরও 
সবিশেষ লাভ হয়। জগতপতির অনন্ত কৌশলের পরিচয় ত পদে পদে! 

শিধ্য। প্রভে। আপনি যে, বলিলেন, স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, 

আমাদিগকে অন্ুক্ষণই নিঃস্বার্থপরহিতৈধিতা করিতে হয়, তাহার চরম ফলই 

বকি? 

গুরু । বৎস, জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনস্তদয়ায় পরিচালিত হইয়1, জীব 

কশ্মক্ষেডে কার্যে রত হইতেছে বটে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহংণের 

বলে বলীয়ান্ হইয়া, স্ব স্ব গুণে বা বলে? অপর সকলের ন্নায়বীয় শক্তির উপর 

আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; যে কোন ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলীগুলি 
চতুঞ্ষোণ এবং বুধস্থান প্রবল ও তাহাতে লম্ঘভাবে' ছই তিনটা রেখা দণ্ডায়- 

মান, _সেই ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী (চিত্র-+১২, চিহ্ন ২৭ ঘ) 
আবার গ্রহগণের পরিচাপনের বণে কাহারও হস্তে আযুরেখার তৎকালম্চক 
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স্থানের উপর কাল বিন্দু চিহ্ন থাকায়, তৎপ্রতি জর বা অন্ত ব্যাধির আক্রমণ 

হইয়াছে, (চিত্র--৮, চিহন_-চ) সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভের আশায় পূর্বোক্ত 

লক্ষণাক্রান্ত চিফিৎনকের সাহায্য লইল; ও তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে রোগ 
ন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া শেষে যথাকাঁলে আরোগ্যলাভ করিল; 

কিন্তু সেই চিকিৎসকের চিকিৎসায় বোঁগবন্ত্রণার যে,কথঞ্চিৎ গ্রশমন হইয়াছিল, 

তাহার জন্য, তাহার স্নায়বীয় শক্তি তাহার নিকট বাধ্য হইয়া রহিল। হস্তে 

শুক্রস্থান হইতে একটী হুমম রেখা করচতুক্ষোণে উপনীত হওয়ায়, আত্মীয় খিত্রাট 

জনিত অভিযোগে পড়িয়া, কোন ব্যক্তি বিপর্যস্ত হইল, (চিত্র--৮, চিহ্ন_ঝ-ঝ), 

বলিয়া,কোন ব্যবহারাজীবের_-উকিলের-শরণ লইলেন) সেই উকিলের 

হস্তে রবিরেখ। প্রবল এবং রবি চন্দ্র ও বুধ এই গ্রহত্রয়ের স্থান উন্নত থাকায় 

ও শিরোরেখা আঁয়ুরেখার সহিত অসংলগ্ন হওয়ায়, উক্ত উকিল স্বকার্য্যে 

একান্ত নিপুণ বলির প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ( চিত্র--১২, চিহৃ_৫1৬৭ 

ক--ক)উ) তিনিপুর্বোক্ত শরণাগত মকেলের-_অভিযুক্ত বা অভিযোক্তা-- 

আদামী বা ফরিয়াদীঃ-যাহাঁরই হউক, পক্ষদমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর 

হইলেন; পরে তিনি জয়লাভ করিলে, তাহার মন্কেলের-_পূর্বোক্ত বিপর্যস্ত 

ব্যক্তির__ন্নায়বীয় শক্তি তাহার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়৷ রহিল । 

এইরপে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকে বলিয়া, আমাদিগের ধোগ শোক 

আপ বিপৎ প্রভৃতির বশে বিপর্যস্ত হইবার সমর আবশ্যকমত উক্ত চিকিৎ- 

সক বা বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় লইতে বাধা হইতে হয়, ও তাহার হস্তে আত্ম 

সম্প্রদাঁন করিতেও বাধ্য হইতে হয়। আবার সেইরূপ অভিযোগ বিশেষে 

কধ্যের অন্যথা দেখিলে, অমনই আমাদিগের স্সায়বীয় শক্তি স্বতই পূর্ব 

কথিভ্তূপ বাধ্য ও"ছুর্ববল হইয়। পড়ে ; আর তাই সেই স্নায়বীয় শক্তি স্বতই 

তাহাঞ্জ মনে করাইয়া দেয় অমুক ।উকিলের শরণ লইলে, বোধ হয়, 

অভিযোগে শুভফল ফলিত। তখন কাহারও সন্ধে কোন অভিযোগ 

উপস্থিত হইলে, এ বিজ্ঞ উকিলের শব" টইবার জন্য, বলিতে বাধ্য হইতে 

হয়। আবার প্ররূপ বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের ধ! উকিলের শরণ লইবার 

পরামর্শ দিয়া যে," তাহার পোষকত। করা হয়, তাহাও নিযস্বার্থভাঁবে। 

তাহার কারণ পুর্বে তাহার নিকট আয্মোৎসর্গ করিয়! যে ফললাঁত 'করিয়াছে 
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তাহার জনা, তাহার নিকট স্নায়বীয় শক্তি বাধা থাকায়, তাহার প্রশংসাবাঁদ 

করিয়া, অন্যকে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়!, উক্ত উকিলের 

হিটতষণ। করিতে ব্রতী হওয়াও আবশ্যক হইয়] পড়ে।'* ভাক্তারের বা 
চিকিৎসকের নিকর্ট এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আয্মোৎসর্গ করিয়া ফললাভ 

করিলে--সামান্য শান্তি পাইলে,--তাহার পোষকতা করিতে--অন্য রোগীকে 

তাহার শরণ লইয়া আস্মোৎসর্গ করিতে--পরামর্শ দিয়! নিঃস্বার্থ পরহিতৈধিতা 
করিতে সচেষ্ট হইতে হয়। ইহাতে ভগবান্ বিশ্ববিধাতা বিশ্বেশ্বরের-_ 
্বপ্রকাশপর কর্টেরই সাধন করিতে জীবমাত্রকেই রত হইতে হয়; কেন 

না, এরূপ কাহারও সাহায্যে বিপৎ হইতে মুক্তিলাভ হইলে,__সেই, বিপৎ- 

ব্রাতার কারণকে-_তীাহার সেই শক্তির বিধাতা শক্তিময়কে-জানিতে বা 

বুঝিতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। অব্যক্ততত্ব বিভূ সংসারে'র *কার্ধ্যে এইরূপ 
ব্যক্ত হইয়াঁও, ঘটনাবিপর্যায়ে কত মতে যে, উন্নতিসাধন করিতেছেন,__ 

জীবের স্বরূপজ্ঞানে অধিকার দিয়া, তাহাদিগের আত্মোৎকর্ষবিধাঁন করিতে- 

ছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাও সেই উন্নতিবিধায়িনী নীতির 

একটা । 

পঞ্চম অধ্যায়। 

শিষ্য । প্রভো, আপনার নিকট তত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ পাইয়া. 

যেমন জ্ঞানলাত করিতেছি, মনই আমার মন অনির্বাচ্য আনন্দ রসে 

আগ্ল,ত হইতেছে। আবার হঠাৎ আমার বিষয়াস্তে দৃষ্টি আকুষ্ট হইতেছে। 

গুরুদেব, বিবিধ ভাবের ,'আবির্ভাৰে নে যে, কত সন্দেহ জন্মায়, তাহার 

রহস্য ন! জানিলে, সাতিশয় উদ্বিগ্ন চর্ব'ত হয়। তাই জিজ্ঞাসা ক্র্রিতেছি, ২. 
ভগবৎ কর্তৃক আদিষ্ট বা পরিচালিত হইক্পাই, যদি সংসারে আমাদিগকে 

বিবিধ কর্ম বিপাকে পড়িতে হয়,_যদি চৌর্য্যাদি পাপ 'কর্মমও আমাদিগকে 
বিশ্বনিয়স্তার নিয়মে পরিচালিত হইয়া করিতেই হয়, তবে মামরা তাহার 
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ফলভোগ করি কেন? কাহারও হৃন্তে যদি আপনার কথিতান্ুরূপ চৌর- 

লক্ষণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে, দে চৌর হইবে, তাহা স্বতঃনিদ্ধ 

বলিয়া ও জাতক জন্মকাল হইতে উক্ত লক্ষণাত্রান্ত, হওয়ায়, তাহার 

অনুষ্ঠিত বা আচরিত সকল কর্ম্মই যে, ভগবানের নির্দেশ বশে, তাহা 

স্থির। তবে সংসারে একপ কন্মবিভেদে সামাজিক মানসিক ও শারীরিক 

কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হয়, তাহাই আমর জিজ্ঞ/স্য ! 

গুরু। গ্রহ্গণ যে, পার্থিব জীবের পরিচালক, তাহা জ্যোতিষ ও 

সামুদ্রিক শান্ত্র এক বাক্যে অনবরতই প্রকাশ করিতেছে; চৌরদিগের হস্তে 

যে, বুধন্থান অত্যুচ্চ ও বৃহম্পতি স্থান নিয় হয়, তাহার কারণও গ্রহগণের 

সংস্থান জন্ত, প্রাবল্য দৌর্ধল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃহস্পতি হপ্ডে 
চূর্ব্বল থাকায়, তীহার গুণ যে, ধর্শ কর্মের সাধনে লোককে রত রাখা-_ 

তাহা'রই বিপর্যয়; তাই ধর্ম সাধন করিতে পারে না। বুধ অত্যন্ত প্রবল 

থাকায়, তাহার গুণ পার্থিব আসক্তির বৃদ্ধি--এ স্থলে অতি বৃদ্ধি হওয়াতে 

তাহাকে চুরী করিতে হুয়। সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য নিয়ম বশে গ্রহ- 
গণ পরিচাপ্িত হইয়া, লোকের হস্তে যে, রেখাচিহ্বাদ্দির পার্থক্য ও তাদন্ুরূপ 
কর্মুবিগপাক ঘটাইয়া থাকেন, তাহা! এতৎসংক্রান্ত হক্মতত্বের অনুশীলনের 

বশে স্বতই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে স্বকর্মহেতু তাহাকে 

দ্বণা ব! মহামান্য কিছুই করা! যায় না। তবে স্থুল জগতে কর্মফলে সামাজিকী 
দ্বণী,বা মধ্যাদা-_যাঁহাই হউক না কেন, লুক্সদৃষ্টিতে কিছুই নহে। আর 

তাহাও ঘটিয়া থাকে-_সামাজিক সকল লোকই সেই গ্রহবলে পরিচালিত 

'হুওয়ায়, তাহার শুভাশুভ ফলে স্নায়্বীয় শক্তি বাধ্য থাকার জন্য। কিন্ত 

তাহাঞ্তে তাহার ও গামানজ্িক অন্তান্ত লোকের আসক্তি বুদ্ধি হওয়ায়, 

আসক্তির প্রসরও বৃদ্ধি হইতে থাকে । ঘাহার দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহারও 

বুধস্থানে কাল বিন্দু চিন থাকিয়া, দৃধেরর পার্থিক আসক্তির স্বাদ করে। 

"( চিন্জ-.১১, চিহ-__থ ) তজজন্ুই বাইর দ্রব্য অপহৃত হয়, সেই ব্যক্তি 

দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, অভাবের উপলব্ধি রিয়া, তৎপ্রতি অধিকতর 

আসক্ত হয়) ও চোষরর দ্রব্য দ্রেখিয়া আসক্তি বর্ধিত হওয়ায়, সে চৌর্য্য 
রত হয়। ন্ুতরাং এই আসক্তি বা টান বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, মানসিক 



৯৬ সামুদ্রিক বিজ্ঞান 

বলের দৃঢ়তা সাধিত হইতেছে । আর শারীরিক বিকারাদিও এরপ গ্রহগণের 

বশে-স্বায়বীয় শক্তির বিক্কৃতি বশে--ঘটিলেও, তাহার স্থায়িত্ব অল্প; স্থতরাং 

তাহা উপেক্ষণীয় | , ক 
শিষ্য। সংসারে লোকে রোগ শোকেও দুঃখ বোধ করে, এবং ধন 

সম্পদে স্বখান্থুভৰব করে, ইহার প্রতি লোকে উপেক্ষা করিতে পারে ন। 

কেন? 

গুক। পূর্বেই বল! হইয়াছে, সংসার রঙ্গমঙ্গে সকলেই অতিনয় করিতে 

আসিরাছি; তাহাদের কার্যের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সম্বন্ধ না থাঁকিলেও, 

কাধ্যতঃ নবরসেরই বিকাশ হইতেছে । পরম রসিক সর্বরসজ্ঞের নিশোদানু- 

সারে তাহারই নাটকের অভিনয় করিতে বাঁহতঃ কখন মুখ, কখনও ছুঃখ- 

ভোগ করিয়া, তাহারই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আঁবার মন্ুষ্যঘিগের হস্তে 

তাহার অভীষ্ট যাবতীয় কর্মের স্চক চিহ্নাদিও দিয়া, আপনার অনস্ত 

কৌশলের প্রিচয় দ্িতেছেন। আযুরেখা হইতে যত গুলি শাখা রেখা উদ্ধমুখী 
ততগুলিই শুভ ভাবের বিকাশ করিয়! থাকে। ইহারও অন্তর্ণিহিত মহত্ত্ব 

হইতেছে, আলোক উদ্ধ হইতেই বিস্তৃত হইতে থাকে) উদ্ধ পথ উনুক্ত 
থাকিলে, আলোক অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং 

আয়ুরেখার উদ্ধমুখী শাখা রেখা বিভিন্ন গ্রহগত হইয়া তাহাদের জ্যোতিঃ 
আয়ুতে--জীবনে মিশাইতে সমর্থ হয় বলিয়াই উন্নতি। তবে সেই সকল 
আয়ুঃশাখার গতি অন্ুপারে উপায় পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 

আয়ুরেখার কোন শাখা সরলরেখ। বৃহস্পতি স্থানে যাইলে, ও বৃহস্পতি 

স্থান পুষ্ট হইলে, জাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! রাজধানীতে বা রাজ সরকারে 

কর্ম পাইতে--বিশেষতঃ বৃহস্পতি স্থান অত্যুন্নত হইলে, স্বর্ণ ব্যবসায়ে উন্নতি 

লাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র-৮, চিহ্ন--জ-জ ) আয়ুরেথা হইতে নিঃসৃত 
কোন শাখা শনি স্থানে যাইলে, লৌহ কয়া প্রভৃতি খনিগ দ্রব্যের ও পাট 

কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতির বাণিজ্যে বা বিদেশ শাক্রিতে অর্থোপার্জন করিতে পাহর। 

( চিত্র-৮ চিহ্ব--ঘ-ঘ ) উক্ত রেখ! রবিস্থানে যাইলে, হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া 
বা হঠাৎ কোন ধনাঢ্যের লাহাষ্) লাভ করিয়া উন্নত হইতে*পারে। 

(চিত্র-৯, চিহ__জ-জ) 



সামুদিক বিজ্ঞান । ৯৭ 

৮8. উক্ত রেখা বুধস্ানগত হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ে অথোপার্জন করিতে 

সমর্থ হয়। (চিত্র ৯, চিহ্ন-_ঝ, ঝ) এইবপ আবার রোগ শোকও 

ভগবন্নিয়মে সঙ্ঘটিত.হয়। সংসার-গরাতির বা 1 আন্নুরভির দ্িধান করেন শুক্র । 
তাই শুক্রক্ষেত হইতেছে, ভামাদিগের মংসারনেত্র | এই মংনারক্ষেত্রে 

৪ ও কোন রেখা বদি আবুবেথা ছেদ ক।ররা শিপোরেখা ৪ হদহরেখা 

ভেদ করে, তাহা হইলে জাতককে শোক তাপ ভোগ কঞ্িতে হয় । এই 

রেখার গত্যঙ্গমারিণী উপপত্তি হইতেছে, সংপারাবস্থান কালে কেহ শাধুতে 

আঘাত করিয়া_জীবনে দাগ। দ্রিরা--মন্তিষষ বিকৃত ও হৃদয় বিচলিত 
করিয়াঞ্ছ ;__-তাহাই ব্যবহারিক কথার শোক ! (চিত্র--১০, চিহ্ন_-গ-_গ ) 
আবার এরূপ ব্নেখ। আনুরেথা কণ্তন করিয়া ভাগ্যরেখা ভেদ করিলে, অর্থনাশ 

ও তজ্জনিত মনস্তাপ ঘটা থাকে। ( চিত্র--১১, চিহ্--গ--গ ) ভাগা- 

রেখা ধনলাভাদি সম্পত্তির বিধান করে, তাহার ছেদে হাঁনি ঘটায় । আয়ুরেখায় 

অঙ্কিত জীবনে যে অশান্তি উপস্থিত হয়, এই রেখায় তাহার প্রকাশই 

সম্ভবপর । আবার ভর্দন্ুখী রেখা যেমন উন্নতিবিধায়িনী, অধোমুধী রেখা 

তেমনই তদ্দিপরীত ভাব-বিকাশিনী। এইরূপ রেখায় জীবনে ব্যাঘাত 

. এমনকি মৃত্যু সচিত হয়। তবে ইহারও গতিভেদে ফলভেদ আছে। এরূপ 

রেখ৷ যদি শুক্রক্ষেত্রাভিমুখী হইয়া অধোমুখে থাকে, তাহা হইলে ইহলোকেই 

দেশভ্রমণ বুঝায় । ( চিত্র_-১০, চিহ্ৃ__ঘ) কিন্তু অধে(মুখী শাখা মঙ্গলক্ষেত্র 

দির] মণিবন্ধাভিমুখিনী হইলে, মৃত্যু হুচিত হয়। (চিত্র--১০, চিহ্ৃ--উ )। 

ভগবান্ যাহা বিহিত বলিয়া, নির্দেশ করিয়। দিয়াছেন, তাহার ত অপলাপ 

করিবার যে। নাই।, সংসারে যিনি গ্রহবলে স্থির হইতে সমর্থ হহরাছেন, 

তাহার পক্ষে শোক তাগ কিছুই না থাকিলে ও, সাধারণ মার়ামুগ্ধ জাবের 

এ শোক তাপও অশশ্তন্তাবাঁ এবং ইহা পাথি উদ্নতিরও অনিত্যতা বুঝাইর! 

জীবক্রে ক্ণিক অবসাদের পর শান্তর 1'ধান্করে। 

শিম্য+, প্রভো, মানব কিরূপ গ্রহ বট।স্থর হইতে পারে ? 

গুরু। রাত্রির অধিপতি চন্দ্র ;) চক্র পৃথিবার উপর শৈত্যের বিধান 

/ করেন বলিয়া, তাহার শক্তিতে মালব স্থির হইয়, শান্তিস্থথ উপভোগে, সমর্থ 

হয় ,_এই সমর উন্নত সদাত্মাদিগের সাতিশর গতিকর। নতরাং নিশীগে 

১৩ 

টে 
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ব৷ রাত্রির শেষাংশে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি জগতের উপর স্থিরা শত্তির 
ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া, তাহার বশে তাহার স্নায়বায় শক্তি বাধা থাকায়, 

হির ও সদাম্মপরিচাণিত হইতে পারে; এবং তাহাদিগের হস্তে প্রায়ই শুক্র 

বদ্ধণী আঙ্কত থাঁকে। (চিত্র_১০, চিহ্-_ক-ক )); আবার কেহ কেহ 

বণেন, শান ও চন্্র সমসগুমে থাকিলে--খিশেষতঃ বিনিময় যোগ সম্বন্ধ হইলে, 

জীতক সদাতআ্বপরিচাণিত হইয়। ক্রমশঃই শ্বিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

বস্ততঃ ইহাও ঘে, আধ্যাত্সিকী উন্নতির হুচক--এবং ততক্ষণজাত ব্যক্তি থে 

সদাত্মার সাহাষ্যপ্রাপ্ত_-তাহাও ভূয়শঃ পর্যযবেক্ষিত হইয়াছে। স্থতরাং 

ভগবনিয়মে গ্রহপরিচালন ধশেই মানবগণ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়! শেষে 

স্থির হইতে মমর্থ। 

শিষ্য। প্রভো, ধর্মীধর্ম কথ্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে মন্গষ্যের মানমিক, শারীরিক ও 

সামাজিক পরিণতি কিরূপ? 

গুরু। বৎস, সংসারে মানবমাত্রকেই ধর্ম অধর্শ_-সকল কর্মই গ্রহ- 

গরিচালনের বশে করিতে হয়, তাহা তোমাকে পুঠব্বই বুঝাইয়৷ দিয়াছি। 

যাহার হস্তে যেরূপ চিহ্ন রেখাদির সংস্থানে যেরূপ ধর্শমীবলম্বন করিতে হয়, 

তাহার স্বিস্তার বিবরণ পূর্বেই বিবৃত করিরাছি । সকলকেই ধর্ম, ধর্ম 
পাপ, পুণ্য, কর্ম, অকর্শ,--সকলই যখন জগদীশ্বরের নিয়মে পরিচালিত 

গ্রহগণের বশে করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং 

তাহার জন্য, পর্বের ন্যার আমরা স্বকর্মের শুভাশুভ ফলভোগী 'নহি। 

ধর্মনাধনও আমার গ্রহগণের পরিঢালনের বশে করিতেছি বলিয়া, লোকে 

তজ্জন্য, মামাজিক প্রশংসাই পাইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাতে ও পৃর্বোক্তরূপ 

আসক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। সেই আসক্তি-বুদ্ধিই শেষ সীবের পরমার্মীসঙ্গমের 

উপায় হইয়া থাকে । মানসিকী উন্নতিও পূর্বের টায় এক নিয়মাধীন ; 

শারীরিক নিয়মও পুর্বরূপ। সু তরঁ“ভগবানের এই বিস্তৃত রাজত্বে একই 

নিয়ম সমপরিমাণে কাধ্যকর হ্ইন্ম বিবিধ কর্মসাধন ও অনন্ত স্থষ্টি পদ্িচালন 

করিতেছে । স্ুতরাং কর্তৃত্বহীন আমাদিগের প্রশংসাই বা কি, আর ঘ্বণাই 

ব।কি.?__আমাদিগের কর্মনকল সর্ববিধাত্বে অনিবার্ষ) নিয়ম-সাপেক্ষ বলিয়া, 

আমগা জাগতিক সঞ্চল কর্দ্বেরই ফলাফল হইতে মুক্ত। তবে তাহার অন্ত 
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সাষ্টির পরিচালনে বিবিধ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ 
গ্রস্তত। এতত্তিনন আমাদিগের অবস্থার আব কোনও বিশিষ্টত্ব নাই। 

শিষ্য। যাঁদ গ্রহগণের বশে আমাদিগকে ধর্মাধন্ম, কর্মাকর্ম__সকলই 

করিতে হয়, তাহ! হইলে, সামাজিক পাপ পুণ্য সন্বন্ধের বিশ্বাসই বা কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে? 

গুক। বৎস, সংসারে পাপ পুণ্য, সুখ ঢংখ, শীত উষ্ণ গ্রভৃতি--.দন্দজ্ঞান 

কিছুই নহে,_-পদার্থগত অবস্থান্তর মাত্র। সংসারে বৃহৎ না থাকিলে, 
কুত্রের উপলব্ধি হইতে পারে না,_আীলোক ভিন্ন অদ্দকাঁবের জ্ঞান কিছুতেই 

পাওয়াঞ্সাইতে পারে না। বৈদ্যৃতিকী প্রক্রিয়া (12100010 ৪)নাঁডো?। ) 

যেরূপ অনুকূল (7০08111%9) ও গ্রতিকূল (280৮০) এই দ্বিবিধ 

গরম্পর বিপরীত" শক্তিদ্বয়ের স্বতঃই উদ্ভব হয়,_একটীার অভাবে অন্যের 

স্থায়িত্ব সন্বন্ধেও বিরোধ ঘটে,--পাপ পুণ্যেরও সেইৰপ একের অভাবে 

অন্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিরোধ ঘটিয়! থাকে; ঘেমন কোন ব্যক্তির বুধস্থান 
প্রবল ও তাহাতে জাল 01110) চিহ্ন এবং কনণিষ্টাঙ্কুলীর অগ্রভাগ স্থল, 

আর বৃহস্পতি স্থান ছুর্ধল থাকার, জাতককে বাধ্য হয়! চুরী করিতে হয়। 

কেহ স্বীয় স্বভাবের অনুসারে যে কোন সংস্থান সম্বন্ধে অভাবের অনুভব করে 

বলিয়া-_কেহ বাঁ দ্রব্য দর্শনে মুগ্ধ বা তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াতে-_চুরী করিতে 
বাধ্য হয় ; কিন্তু সেই চুরীর কারণ হইতেছে, গ্রহপরিচালনের সহিত জাতকের 

প্রকৃতিতে পার্থিব আসক্তির অতিবুদ্ধি। আবার কোন ব্যক্তির হাস্তে বৃহস্পতি 

বলবান্ থাকায়, তাহার অভাবকালীন চুরী করিতে প্রবৃত্তি হইবে না,_সে 

'আবশ্যক দ্রব্যের তিক্ষাঁয় ব্রতী হইবে ।_-ফলতঃ এই ভিক্ষা ও চুরীর পরিণতি 

সমান $_কেনন। রী ও ভিক্ষা উভয়েরই ফল,ত্রব্য সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। যে বাক্তি দ্রব্যের তাৎকালিক স্বধঃ্মীকে না জানাইয়৷ লইল, তাহার 

পক্ষে, উক্ত অপহৃত দ্রব্য যেরূপ ফলপ্রদ বা! ক্বীর্ম্যকর, যে ভিক্ষা করিয়া লইল, 

তাহাপ্ধ পক্ষেও সেই দ্রব্য সেইরূপ সমফলপ্রদ বা সমভাবে কার্দ্যকর। চুরীতে 

বা ভিক্ষায়_-যাহাতেই লাভ কর! যাঁউক ন কেন, লব্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে 

উভয়ের সম্বন্ধে কোন শ্প্রকার ফন-বৈষমা ঘটিবে না। মনে কর, কোন ব্যক্তি 

অগ্নানাবে ক্ষুৎপীদায় প্রপীড়িত হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা কিঞ্চিৎ অন্নের আহরণ 
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ও ভক্ষণ করিল,--অপর ব্যক্তি এরূপ অন্নাভাবে পড়িয়।, উদরের জালায় 

চুর। করিয়া, অন্নের সংগ্রহ ও ভক্ষণ করিল। কিন্তু এর ভিক্ষালব্ধ বা চুরি 
দ্বার! প্রাপ্ত মন্ন দ্বারা উভয়েরই ক্ষুধাতৃপ্তি ও শরীর পুষ্টি সমপরিমাণে হইবে, 

নিশ্চিতই | 

আবার কোন ব্যক্তি একটী সময়নিরূপক ঘটিকাঘন্ত্রের অভাঁবে চৌর্য্যবৃত্তির 

দ্বারা এক বান্তির একটা ঘটকাযন্ত্র আহরণ করিয়া, তাহার সাহায্যে ম্বকার্য্য- 

সাধনে ব্রতী হইল: আর এক ব্যক্তি এরূপ একটা ঘটিকাযন্ত্রের অভাবে ভিক্ষা 

দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়া! অভাবের পুরণ ও স্বকার্ষ্যের সাধন করিতে 

লাগিল। কিন্ত অপহৃত বা ভিক্ষান্ধত উভয় প্রকার ঘটকাযন্ত্র সমশত্তি হইলে 

উভয়ের নিকট নমব্যবহারে সমফলপ্রদই হইয়া থাকে ;-অর্থাৎ চৌর ও 

সাধু--উভয়ের নিকট ব্যবহার সাম্যে সমশক্তি ঘটিকাযন্ত্র সমফল প্রদান 
সমানরূপে সময় নির্দেশই করিয়া থাকে । 

আর পার্থিব পদার্থের সহিত জীবের স্ব-স্বামিত্ব ভাব দেহের সহিতই 
বিলর পায়,__কেহ কোন দ্রব্যই সঙ্গে লইর! ধাইতে ঘারে না। এই পৃথিবীর 

কিয়দংশ, যাহা বাঁমের অধিকারের অন্তভূক্তি, তাহার ভিতর হইতে শ্যাঁম 
একটা দ্রব্য লইয়। স্বাধিকারে স্থাপন করিল; কিন্তু দেহের বিলয়ের স্হিত 

শ্যামকে সেই স্বা্ধিকারে বিন্যন্ত দ্রবাটীরও ত্যাগ করিতে হইল। ইহাতে ফল 

হইল কি? স্বাধিকার পরাধিকাঁরেই বা কি?-যখন স্ব-স্বামিত্বত।বের সম্বন্ধ 

দেহের সহিত, আর তাহারই আন্থকুল্য হেতু-প্রাকৃন্তিক নিয়মের বশে .যখন 

পার্থিৰ পদার্থ পৃথিবীতেই রাখি ধাইতে হইবে, তখন এই পার্থিব স্ব-স্বীমিত্ব- 

ভাব অনিত্য__ত্রমনয় ! ইহা ঠিক ধেন কোন ব্যক্তি গঙ্গ'র জল কাশীপুরের 

ঘাটে কলসে পুর্ণ করিয়া লইয়৷ বড়বাজারের ঘাট পর্য্স্ত্র সেই জলপুর্ণ কলস 
বহন করিয়া আনিয়া, আবার গঙ্গার 'চাপিয়! দিয়া গেল মাত্র। কেননা, চুরী 

বা ভিক্ষ।_-যে উপায়েই হউক, জে পুর্থিব পদার্থের সংগ্রহ বা সঞ্চয়.কর! 

হইল, তাহ! প্রাকৃতিক অনিতা গুর্ণসম্পন্ন বণিয়া, যথাকালে তাহা স্বকাঞণে-- 

পৃথিবীতে বিলয় পাইবে । তাহা হইলে, সেই অপহৃত বা ভিক্ষা্হত দ্রব্যের 

স্বামিত্বলাীভ করিবার পর যাহাতে তাহার স্বামিত্বলোপ না| হয়,- যাহাতে 

তাহার নিজেরই থাকে, তজ্জন্য তাহার রক্ষণাবেক্ষণভার বহন করিতে করিতে 
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বহু দিন ধরিয়! রাখিয়া, পরে যথাকালে স্বত£ই বা পরতঃই আবার পৃথিবীতে 

ত্যাগ করিতে হয়॥ স্বতরাং চুরী বা ভিক্ষা উভয় উপায়েরই ভ্রব্য সংগ্রহ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

যেমন বৈছাতিকী শক্তি (0107101) এক,-তাঁহার অনুকুল 

(2991615০) প্রতিকূল (০৫1৮০) ভেদ আছে,_যেমন পার্থিব সকল 

দ্রবাই এক গ্রকৃতিজ-_কিন্তু তাঁহ।র উপর শীতোষ্ণাদি অব! পার্থকা থাঁকে, 

পাপপুণ্য গ তেমনই কর্মের অবস্থান্তর মাত্র হইলেও,সেইরূপ সকল কর্দুই এক । 

কেননা, ভাঁরত বিলাত হইতে উষ্ণ, কিন্তু আফ্রিক। হইতে শীতল; বিলাঁত 

ভাঁরত্ত হইতে শীতল হইলেও, গ্রীণল্যাও হইতে উষ্ণ ;__স্ুতরাং এই দেশগত 

আনুপাতিক শীতোধভাব সত্বেও কেহ কেবল শীতঘুক্ত বলিয়া কথিত 
হইতে পারে না। এরূপ নিষ্পাক ব্যক্তি সপাদুক হইতে ছঃখী, কিন্তু পন্গু 
বা থঞ্জ হইতে সুখী, আবার সপাদুক নিম্প।ঢক হইতে স্থুখী হইলেও, শকটা- 

রোহী হইতে ছুঃঘী--এইরূপ ভুলনার অন্গপাঁতে পড়িয়া, স্থুথ ছুঃখের বিভেদ 
করা! যাঁঘ বটে, কিন্তু হ্তাহ! বাহা ব্যাপারে ;--আভ্যন্তর ব্যাপারে সকলেরই 

অবস্থা সমন । তবে ভগবাঁন্ লোককে বিবিধ কর্থীবিপাকে নিযুক্ত রাখিয়া, 

তহার উদ্দেশ্যসাঁধন-_অনন্ত স্ষ্টির পরিচাঁলন-_সঙ্গে সঙ্গে জীবের আত্বোৎ 

কর্ষবিধান করাইতেছেন। তবে অলীক বিশ্বীসের বশে লোককে" যে, পাঁপ- 

পুণ্যের বিভেদ করিতে হইতেছে, তাহ নির্কিবাদে শ্বীকাধ্য । 

» শিষ্য। প্রভো, অনেক ধর্মাত্বা লোক বহুসংখাক লোকের প্রতিপালন 

করেন; এবং তাহার সেই সকল ব্যাপারে ও তদনুষঙ্গিক কার্যে ব্যয়ও যথেষ্ট 

হয়, অথচ 'র্ধোপার্জন জন্য, তীঁহাদিগের কোনরূপ চেষ্টা বা বৃত্তি কিংবা 

উপদ্রীবিকা দেখা যায় না; তবে সেইরূপ বার্ষ্ে অনাসক্ত থাকিয়াও, এব্ূপ 

অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হণ কিরূপে? * 

গুরু। বৎস, তোমার এরূপ ভ্রম, আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে; 

দেখ, সংসারে নিরবলম্ব হইয়! কেহই থাকিতে পারে না )-ভগবান্ স্থূল 

জগতে সকলেরই একটী না একটা অবলম্বন মিশ্চিতই, দিয়াছেন। তিনি 

রাজকীয় ধনাগার হইতে নিন্বে ধনাহরণ করিয়া, কাহাকেও পোষণার্থক বা 

ব্যয় নির্বাহ জন্য, নিজে রাজকীয় মুদ্রার স্থটি করিয়া, ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে 
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বিতরণ করেন ন1। তাঁহার জাগতিক সকল কর্্মই জাগতিক নিয়মে নিত্যই 

নংসাধিত হইয়। থাকে । তিনি স্থুল জগতে এমন একটা হস্ নিয়ম ব্যবস্থাপিত 
করিয়! রাঁিয়াঁছেন যে, তাহাতে ভিক্ষুকদিগের পোষণও .যেরূপে হইতেছে, 

তোমার কথিত মত ধাম্মি“দিগের পোষণও সেইরূপে হইতেছে,_এই উভয় 

শেণীর বৃত্তি ও গতি একই রূপ! ভিক্ষুকগণ যেরূপ নিজে দীনবেশে ধনিজন- 

গণের আশ্রয় লইয়।, তাহাদের দয়। আকর্ষণ করিবার জন্য দণ্ডীয়মাঁন, দেই 
ধার্মিকগণও আপনাদের অন্তঃকরণ ধর্মের আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া তাহার 

প্রতিফলিত দ্রিবায আলোকে সাধারণের চক্ষু ফুটাইতে বিরাজমান; ভিক্ষুক 

যেমন বিবিধ সুরল সঙ্গীতে লোকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই ধার্্িক্েরাও 

সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তেজক উজ্জল রসময় সঙ্গীতে লোকের চিত্তের 

একাগ্রতাসাধন সঙ্গে সঙ্গে মনোহরণ করিতে পারেন; ভিক্ষুকের যেরূপ 

পরের দয়া আকর্ষণ করিয়া আপনার (অবস্থা প্রকাশাদি) হীনতার বিনি- 

ময়ে ধনীদের সাহায্যে আস্মজীবিক1 নির্বাহ করে, সেই ধার্মিক লোকেরাও 

সেইরূপ, ধাহার! তাহার নিকট আম্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়ে 

আপনাদের ধন্মোন্মত্ত মনেত্ব ভাঁধবিনিময়ে ধন্মজাত শক্তির সঞ্চার করিয়। 

'আপনাদের জীবিকার ও 'আবশ্যক ব্যয়াদির নির্ধাহ করেন। স্থতরাঁং ভিক্ষুক 

ও তোমার কথিতান্রূপ ধান্মিকগণ একই উপায়ে স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করিয়! 

থাকেন। যদি তোমার এতৎ সংক্রান্ত নিগুঢ়তত্ব বা স্বরূপ জানিতে ইচ্ছ। 
হয়, তবে তাহার অনুসন্ধান করিলেই প্রকৃত তত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবে। 

শিষ্য । প্রভো, এই অনন্ত জীব সমাহারের কি কোন গুঢ় রহস্য আছে? 
গুক। বৎস, সংসারে এই অনন্ত জীব সমাহারের মধ্যে যে মহৎ তত্ব 

নিহিত আছে, তাহ! তোমায় একরূপ আভান দেওয়াই, হইয়াছে? এক্ষণে 
তাহার ভাব বিকাশ করিয়! তোমার সকল সন্দেহেরই অপনোদন করিতেছি। 

বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণেরই উচ্চারণ স্থান ভিন্ন, এবং স্বরূপও ভিন্ন। 

আবার সকল বর্ণমালাই প্রধানতঃ মুখ্য গৌণান্ুসারে দ্বিবিধ ;_একের উচ্চারণ 

স্বতন্ত্ই অনন্যসাপেক্ষু হইয়| উচ্চারিত হইতে পারে; অন্যের উচ্চারণ 
পূর্বোক্ত স্ব প্রধান বর্ণের উচ্চারণ সাপেক্ষ । পূর্বোক্ত বর্ণগুলি স্বর,_অপর- 
গুলি বাগ্তন। স"সারে স্ত্রী '৪ পুরুষ এরূপ স্বর ও ব্যঞগ্ন রূপে বর্তশান। 



সামুর্ধিক বিজ্ঞান । ১০৩ 

আবার ত্র স্বর ব্যঞ্জনের বিভিন্ন মংযোগে যেনন বহু বাঁক্যেরই উৎপত্তি হয়, 

সেইরূপ স্ত্ী-পুরুয়ের সংযোগে নিরস্তর অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইতেছে। 
আবার বর্ণগুণির উৎপত্তিগত স্থানভেদে যেমন উচ্চারণঞুভদ, এবং তজ্জন্যই 
তাহার] বহুধা, সংসারে জীবমণ্ডলীও সেইরূপ বিতিন্ন গ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 

গ্রহের স্বতন্্ স্বতন্ত্র বলে জাত হইয়া বহুধা। আবার বর্ণমালার 

বনুমংখ্যাই যেমন বিভিন্ন বিনিবেশে বহু বাক্যের উৎপাদনে সমর্থ, সাংসারিক 

জীব সেইরূপ কর্মক্ষেত্রে পারস্পারিক সংযোগে বিবিধ কর্ম করিয়া, ভগবন্মায়া 

অব্যাহত রাখিতে সমর্থ। এই মকল বৈষম্য না থাকিলে, ভগবন্মায়ায় এই 

সাধবৈচিত্র্য থাকিত না। সকল সমবর্ণ হইলে-_উচ্চ নীচ, প্রভু ভূত, 

গুরু শিষ্য, ন] থাঁকিলে, অচিরে সংসারের অবসান হইত-_অনন্ত স্ষ্টির 

' বক্ষাবিধান হইত না। অনন্ত স্থ্টির পরিচালনই হইতেছে বিশ্বপাতা। বিশবে- 

শ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই হইতেছে, অনন্ত জীবস্রোত গ্রবাহিত থাকিবার 

স্নিয়ম )--তাই অনন্ত জীবে বৈষম্য রাঁখিয়।৷ তাহাদিগের একত্র সমাহার ! 
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ঘষ্ঠ অধ্যায় । 

গুরু । বৎস, গ্রহগণ সংক্রান্ত অনেক গুঢ় তত্বই তোমায় বিদিত করিলাম ; 

এক্ষণে তংসম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার পরিচয় দাও । 

শিষা। প্রভো, আপনার নিকট গ্রহগণ পরিচালন বিষয়ের আধ্যাত্মিক 

ভাঁবপুর্ণ সুক্ষ তত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়! বুঝিয়াছি, ভগবানের দয়া প্রজ্ববণ 
অনন্তকাল ব্যাপিরা দয়াবারি উদ্গীরণ করিয়! জাগতিক সমস্ত জীবের 
আধ্যাত্বিকী তৃষ্কার অপনোদন করিতেছে । গ্রহ্গণের যে, এক একটা গুণ 

আছে, তাহার বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করি। 

রবির আন্ুকুলো জাতক বিশ্বাসী, সাবধান, বিচক্ষণ, ক্ষমতাপ্রিয়, বিপুল- 

ব্যরী, গম্ভীর প্রকৃতি, মিতভাষী, পরাক্রমশালী, মান্য, মহদস্তঃক রণ, উচ্চমতি ও 

দয়ালু হয়; এবং জাতকের দেহের উপর আধিপত্যে দেহ ্সগঠন স্থুলাস্থি ও 
দু; নেত্রদ্বয় বিশাল, মুখমণ্ডল গোল, স্বর সুমধুর ও বেশ কুঞ্চিত হয়। 

চন্দ্র ও মন্তুষ্যের দেহের' উপর আধিপত্য পাইলে, মুখমণ্ডল গোল, চক্ষু 

পাঁওুবর্ণ গলদেশ ও হস্ত পদাঁদি স্থুল, শরীর পুষ্ট ও পাওুবর্ণ এবং লোম কর্কশ 
করেন; আবার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিঘা, জাতককে ধীর কোমল 

স্বভাব, বিদ্যন্ুুরাগী, স্থস্থ শরীর, লোকরঞ্জন, কর্মনিপুণ ও কুশল-প্রির় করেন । 

মঙ্গল লোকের অবগবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মস্তক বর্ণ- 

বেষ্টিত, নয়ন গোলাকার, দেহ দৃঢ় তর, ও পৃষ্ঠ কিঞ্চিন্নত করেন; ও স্বভাবের 

উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে অত্যন্ত সাহপী, বলবান্, পরাক্রমশালী, 

শুর, কামী ও তীক্ষ রোষাগ্রিযুক্ত করেন। 

বুধ মনুষ্য শরীরের উপর আধিপত্য-করিয়া, দেহ নাতি দীর্ঘ নাতি হুস্ব, 

নান্তি পুষ্ট নাতি ক্ষীণ, কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, শ্মশ্র (দাড়ীর চুল) বিরল, নাসির 

সরল করেন; ও স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে রুদ্ধিমান্, " 
স্থপপ্ডিত, বালকের ন্যায় সরলমনাঃ, জিজ্ঞাস, কল্পনায়ত, রহস্যজ্ঞ, বাগ্মী, 

শিল্পনিপুণ, ন্যায়জ্ঞ ও বাণিজ্য পটু করেন। « 

বৃহস্পতি জাতকের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, দেহ স্থুল, কেশ 
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পম, কপাল দীর্ঘ, চক্ষু ধূনরবর্ণ, দন্ত দীর্ঘ (গজদন্ত , গ্রীবা ক্ষুদ্র, বক্ষঃস্থূল 
বস্তুত, কেশ কুঞ্চিত, নিয়প্রদেশ দীর্ঘ ও মধ্যক্ষীণ করেন; স্বভাবের উপর 
আধিপত্য করিয়া, জাতককে মহাত্মা, বিশ্বাসী, সচ্চরিব্র, ধার্মিক, দাতা, 
বদান্য, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং উচ্চাভিলাষী করেন। 

শুক্র মনুষ্যশরীরের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মূর্তি সৌম্য, 
মধ্যাকার, নয়নদয় উজ্জল, নামিকা উন্নত, গণ্ড ও চিবুকের মধ্যে কূপ সদৃশ 

(টোল খাওয়া) কেশ ওচুর ও চিকণ করেন; এবং স্বভাবের উপর আধিপত্য 
করিয়া, জাতককে আমোদরত, সুগঞ্ধিপ্রিয়) সঙ্গীতামোদী, ধীর, পরিষ্কৃত, 
পরিচ্ছনঃ$ সমাজিকত। সম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জন, রমণী-বল্পভ 'ও 

যাত্রার্দি মহোতসবে উৎসাহী করিয়া থাকেন। 

"* শনি মনুষ্যের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের দেহ দীর্ঘ ও 

কুশ, অধর ওষ্ঠ ও নাসিক পীন ( মোট), নেত্রদ্বয় ক্ষুদ্র, কর্ণদ্ধধ বিশ্ৃত, কেশ 

কুঞ্চিত ও নিম্ন প্রদেশ, রুষ্ণ করেন; এবং স্বভাবের উপরে আধিপত্য করিয়া, 

জাতককে গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন, মিতভাষী, ধৈর্য্যাবলম্বী, পরিশ্রমী, ধনোপার্জনে 

মত্ববান্, ক্লেশুসহিষ্ণ ও দূরদর্শী করেন। 
গ্রহগণের উক্তরূপ এক একটা কারকত্ব শক্তি বা গুণ আছে; সকলেরই 

জন্মগ্রহণ করিবার সময় পৃথিবীর উপর গ্রহগণের শক্তি অল্লাধিক পরিমাণে 

কার্ধ্যকরী থাকে ;_-আর জীব জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর একটা অঙ্গীভূ্ত 

পদার্থ হয় বলিয়, গ্রহগণের শক্তি তাহাদিগের উপরও বিশিষ্টরূপ কার্ধ্য করে। 

ইহর কারণ, যেমন কোন মোদক স্বীয় দক্ষতায় প্রস্তত মিষ্টান্নে লোকের 

ঈায়বীয় শক্তিকে বাধ্য করিতে পারে, সেইরূপ গ্রহগণও আপনাদের পরিচালন 

বশে অল্টাধিক শক্তির গ্রাকাশ করিয়া! জাতকের ক্সায়বীয় শক্তি বাধ্য করিয়। 

রাখেন। আরও যেমন কোন চিকিৎসক ওষধ গ্রয়েগে কাহারও জরমন্ত্রণার 

শু শস্গন করিলে, যেমন তাঁহার নিকট ও ব্যক্তির ন্নায়বীয় শক্তি বাধ্য 

বেট এবং কাহারও জর-ন্ত্রণ হইলে, তাহাকে সেই চিকিৎসকের শরণ 

লইবার জন্য, ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতে হয়, সেইবূপ জন্মগ্রহূণ কালে গ্রহগণের 

বলাবল যেরূপ থাকে, তাহারই যনে ফল দেন, তাহাও প্রপ্প স্গায়বীয় শক্তিকে 

বধ করিয়া রাখেন বলিয়]। 

১৪ 
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গুরু । বেশ, তোমার উপদেশগ্রাহিভার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্ত 
হইলাম ) এক্ষণে এ কোঠীর ব্চারসহ জাতকের হস্তরেখার বিচার করিয়! 
ফলসাম্য প্রগর্শন করিলে, তোমার জ্ঞান দৃঢ়মূল বলিয়া বুঝিতে পারিব। 
এক্ষণে পশ্চাল্লিখিতান্ুরূপ জালচ ক্রটাই ইহাঁর। 

মিথুন বৃস্ত 

কর্কট মকর 

সিংহ ধু 

কন্য। তুল। বৃশ্চিক 

শিষ্য। মকরলগ্নে কেতুর অবস্থানকালে কোন ব)ক্তির জন্ম হইয়াছে; 

তাহার ফলে জাতক গিরিবনভ্রমণশীল, বীর, আচারগুণবিহীন, সর্ব বিদ্যায় 

পারদর্শী, বাধুগ্রধানধাতু, বাযুজনিত রোগে অভিভূত, কান্তিবিশিষ্ট এবং তাহার 
নাসিক দীর্ঘ, উন্নতাগ্র, চিত্ত সম্তীর্ণ, নয়ন প্রশস্ত, হক্প্রপণ বিস্তীর্ণ, গতি রমণী- 

মোহিনী, সামাজিক বাবহারে ইনি আত্মীয় কুটুন্ব ও ব্রাঙ্গণগণের ভূষণস্বরূপ, 

শঠবন্ুবৃত, কুচবিক্র, কুৎনিত পত্বীষুক্ত, নিন্দক, ধনী, ধর্মরত, ভূপতি০ন্বী, 

সৌভাগ্যবান্, স্থখী, অপ্পদাত্রা হন; কিন্ত লগ্গে কেতু থাকায়, উক্ত লান্সিক 
ফলের কথঞ্চিৎ হাস করিবে, নিশ্চিত । লগ্মীধিপ শনি চতুর্থ নীচস্থ হওয়ায় 

ইহার পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, ভূমি ও বাসস্থান লাভ হইয়াছে। দ্বিতীয়াধিপও 
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চতুর্থে-ভূমিসংক্রান্ত কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে অর্থলাভ হইবার 
সম্ভাবনা। তৃতীয়স্থানে মগ্গল থাকায় ইহার ভ্রাতৃহানি সম্ভবগর। নুবে 

শীয় ক্ষমতায় ধনী, পরাক্রমশালী, রাজান্ু গ্রহে স্থধী ; অপিচ তথায় শুক্র তু্দী 

থাকার, ইহার শগিনী পরন্দরী, বিদ্যান্শীলনে অন্ুরীগের অভাব, ললনায় 
আঘক্তি, ভীরুতা ৪ নহিদ্তা কল্পনা! করা বায়; কিন্তু তৃতীয়াধিপতি নবমে 
থাকায় বিদ্যা-বাণিজ্যার্থক বহুত্রমণও সম্ভবপর । টাও শনি থাকায়, 

ইহাকে স্থানত্রষ্ট, ক্লেশযুক্ত, বনন্রমণরত, সন্ধপ্রহ্থদয়, বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তিহীন 

হইতে পারে, অপরত্ঃ চতুর্থাধিপ ভৃতীয়ে থাকায় পিতৃদম্পত্তির হানি হুচিত 

হইতেছে । পঞ্চনস্থ রবিতে--ইনি আত্মন্তরি, সাহী ও বিদ্যাহীন হন এবং 

তাহার প্রথম সন্ত।ন নষ্ট হয়। পঞ্চমন্থ বুধে_-পুক্রবান্, সুখী, বহুমিব্র, মেধাবী, 
সঢুপদেষ্টা, সরল, সুশীল, সদালাপী, স্থুলেখক, সদ্বক্ত1, বাণিজ্যকুশল হয় 

আবার পঞ্চমাঁধিপ ভৃতীয়ে থাকায়, ইহার শুভবাত্রাদি, ভ্রাতসৌজদ্য, কিন্তু 

বিদ্যালাভে বিদ্ন ও পুল্র্গানি কল্পনীব | ষঠাঁধিপ পঞ্চমে থকা ইহার পুল্র 

রুগ্ন ব। নষ্ট, গ্রণয়ভঙ্গ, বেষাদাদির কল্পনা! কর। যায়। সপ্তমে রাহ থাকার 

ইহার স্ত্রী রুগ্ন; কিন্তু সপ্তমাধিপ দশমে প্রবল* থাকায়, ইহার তাধ্যা 
উচ্চমতি ; এবং বাণিজ্যে অর্থপাঁভও হইবে । অষ্টমাধিপ, পঞ্চমে থাকায়, 

ইহার ইন্ছিয় দোষ ও পুল্রহানির বিষদ্ধ উপলব্ধি হইতেছে । নবম স্থানে 

বৃহস্পতি থাকায়, ইনি স্বজনপ্রিয়, ভাগ্যবান্, ধর্মশান্তরবেত্তা, নীতি-পরায়ণ, 

পরমু ধার্মিক, কীন্ধিশালী 'এবং রাজসচিব বা তৎসদৃশ ক্ষমতাবান হইতে 

পারেন। আবার নবমাধিপ বুধ পঞ্চমে থাকায়, বিদ্যা, মনোরমা প্রণগ়িনী, 
'স্থমগ্তান ও সৌভাগ্যলাভ মবশ্যন্তাবা। দশমে চন্দ্র থাকায় ইহার রাজা 

বা সঙ্গ হইতে অর্থ 3 সন্মানপ্রাপ্থি, উচ্চ কর্্মাভিষেক, কীন্তি, মনস্তৃষ্টি, ও 

বহুগুণ ললনাদি লাভ অবশাই সঙ্ঘটনীয়। দণমাধিপ তৃতীরে থাকায় কায 

পারুর্ভুন বা তদুপলক্ষে ভ্রমণ, বা ভ্রাতৃস্মহায্যে কর্ম শক্তি গ্রস্থতি লাভ 

ঈ্তবপরণ, ইহার দশম গৃহ তুলায় চন্দ্র থাকায়, ইচ্ছার রাশি হইতেছে 

তুলা) তাহার ফলে_- ইহার গাত্রের মাংদপেশী মল দৃঢ় নৃহে, দেহও অনতি- 

দীর্ঘ, বদানাতায় বন্ধু্ণণ ন্বষট বুচালতায় অতি পট্টতা আছে; আরও ইনি 

জ্যোডি তষন্ত ও ভৃত্যগণের অন্ুরক্ত ৷ একাদশাধিপ তৃতীয়ে থাকায় ইহার আয়- 
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হানি, ভ্রমণে কিংবা ভ্রাতৃ সাহায্যে ধন ও মিত্র লাভ হইতে পারে। দ্বাদশাধিপ 

নমে থাকায় ইহার বিদ্যা ও ধশ্মান্থণীলনে প্রতিবগ্ধক ও বাঁণিজ্যে বা নৌকা- 

যাত্রায় অনিষ্ট স্ঘটন সম্তবপর হইপেও, বৃহস্পতির বলে ফুলহাস অবশ্থন্তাবী। 

আপনার উপদেশনিহিত আভাসে ইহাও বুঝিয়াছি যে, গ্রহগণের পৃর্বোক্ত 

ফল তাহাদিগের অধিকারে বিশিষ্টর্ূপ প্রকাশ পায়। পুর্বোক্তরূপ গ্রহ- 

সংস্থান ফলে--চন্দ্রের নাক্ষত্রিক সংস্থান বলে বুধের ভোগ্য দশা প্রায় 

১৪ বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে । বালো বুধের দশায়-_প্রায় ১৪ বৎসর পর্যযস্ত-_ 

ইনি কথঞ্চিৎ বিদ্যার্জন করেন ; বুধের দশায় বুধ প্রবল থাকায়, তাহার বলে, 
এ ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, বিদ্যালাভ সহজে ঘটিয়াছিল। পরে. শনির 

দশ] ১০ বংসর কাঁল (২৪ বৎসর পর্যান্ত) মেষ রাশিতে নীচস্থ হওয়ায়, 

শনির উচার অনুকূল হইতে পারেন নাই ; তাই তাহার নির্দি্টফলের__গভীর 

বুদ্ধিশক্তি, মিতভাষী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ধনার্জনে যত, ক্লেশসধিষুতা। ও দূর- 

দূশিতা প্রভৃতির পরিবর্তে তাহার বিপরীত ফল,২-হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ভীরুতা।, 

নীচাঁশয়তা, সন্দিগ্ধতা, অপবিত্রতা, অশৌচ, নীচকর্মপরতা, মিথ্যাবাদ, 

বিশ্বাদঘাত কতী, প্রভৃতি ঘটাইয়াছেন--এমন কি এই সময়ে বিবিধ কুক্রিয়ার 
মোহে হতজ্ঞান হইয়া, ইহাকে চুরীও করিতে হইয়াছে । স্ৃতরাং ১৪ 
বৎসরের পর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে--শনির দশায়-__ইহার বিদ্যাহানি ও 
চরিত্রের হীনতা ঘটিয়াছিল ; এবং তাহাকে ৰিবিধ রোগভোগেও নিপীড়িত 

হইতে হইয়াছিল। ইহার পুর্বোক্ত ক্রিয়া ও নিগ্রহ সমস্তই গ্রহবৈগুণ্যের 

বশে। ততপরে বৃহস্পতির দশা-_-১৯ বর কাল 7--(৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত ) 

ইনি চরিত্রদোষের সংশোধন, অথোপার্জন, ও সুক্ষ ধরন্মবিষয়ের সবিশেষ ' 

তত্বান্থুসন্ধান, এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ সাধন করিয়াছেন ।, পরে রাহুর দধা__ 

১২ বংসর কাল--(৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত )' তাহাকে বন্বিধ শারীরিকী পীড়ায় 

ভুগিতে হইয়াছে ও এসময় তাহার মাতাপিতার বিশ্বোগ হইয়াছে) এবং 

সময়ে সময়ে ুক্ম ধর্মতত্বের অনুশীলনে কথষ্চিৎ কৃতকার্য্য ও হইয়াছেন। পরে 

শুক্রের দশায় ২১ বৎসর কার্ল_-( ৭৬ বৎসর পর্যস্ত) সুম্ম ধর্মান্রশীলনে রত 

থাকিয়! ধর্ম ও অর্থের বিশিষ্টরূপ উপার্জন করিয়াছেন) পরে রবির দশায় ১ 

৬ বৎসরের মধ্যে-(৮* বৎসর বয়সে ) মাঁনবলীল। স্ধরণ করিয়াছেন। 
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এক্ষণে হস্ত রেখ। বিচারে এ মকল ঞধুবফল নির্ণয় করা যাউক।-_ ইহার 

হস্ত চতুক্ষোণ অঙ্প্ুলী যুক্ত হওয়ায়, শান্ত, বিদ্বান, হুস্মবুদ্ধি, কারণানুসন্ধায়ী, 

ও সভ্যতা প্রিয় হয় এবং একরূপ সর্বকর্মনিপুণও বটে। ইহার হস্তে 

বৃহস্পতি, শনি, রবি বুধ, মঙ্গল, চন্ত্র, ও শুক্র,__ প্রত্যেক গ্রহেরই স্থান উচ্চ 

হওয়াতে ইহার ধর্ম কর্ম সাধন মন্দ হয় নাই। শনির স্থান প্রবল থাকায়, 

ইহাকে কিছুদিন কদাচারী হইতে হইয়াছিল; রবিস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি 

সৌনর্য্যশ্রিয়, দয়ালু ও উদার স্বভাব । বুধের স্থান উচ্চ থাকায়, ইনি পার্থিব 
পদার্থে আসক্ত, ও নৃতন ধর্ম্বের আবিষ্কারক, গুহ্বধর্মমানুরক্ত, বুধের ও রখির 
স্থান সমভাবে উচ্চ হওয়ার, ইনি বাগ্মী ও বিচারে বিলক্ষণ পটু, মঙ্গণস্থান 
উচ্চ থাকায়, ইনি সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি। চন্তস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি 

অহংতন্বজ্ঞান বিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত, এবং কোন এক বিষয় লইয়া চিন্তা 

করিতে করিতে ইহার ইন্দ্রিয় নকল এন্প সংঘত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ 

বিষয়ও স্বপ্নে দেখিতে পান। আর স্থুল ভাবের ধন্মান্থুণীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের 
লীলান্ুসন্ধানে রত থাক্ষেন; আবার হস্ত পার্খ হইতে একটা সরল রেখ! 

চন্ত্রস্ান অতিক্রম করিয়া আযুরেখা স্পর্শ করায়, ইনি কোপনস্বভাব 

নিশ্সিতই । শুক্রন্থান উচ্চ থাকাতেও, তিনি সৌন্দর্য, লাবণ্য, নৃত্য, গীত, 

বাদ্যাদির মধুরতা, কোমলতা! ও সাধারণ বদান্যতার প্রশংসায় রও, শ্ত্রীগণের 

প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে নিপুণ ও অপরকে সন্থষ্ট করিতে এবং নিজে প্রশংসিত 

হইতে ইচ্ছুক। 

ইহার হস্তে আয়ুরেখায় ১২ বৎসর বয়ঃক্রমস্থচকস্থলে একটী উর্ধমুখী 
'রেখ। থাকায়, এ স্ময় ইহার বিদ্যালাভ বিষয়ে কথপ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল । 

১৪ বর বরঃক্রমস্থচবু স্থলে 'আর একটা উর্ধমুখী রেখা থাকার,_এ সময়ে 

তিনি বিদ্যাঙ্ঞন সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ উদ্নতি পাভ করেন) এবং উহারই 

পরে,আর একটা হুস্ম রেখা গুক্রস্থান হইতে উঠিয়1, আযুরেখা স্পর্শ করিয়া 
“লিখা যাঁওয়ায়, তাহার এ সময়ে--(১৫ বৎসরের প্রারস্তে) বিবাহ হয়; 
পরে ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমস্থচক স্থলে একটী উ্মুখী রেখ কুস্পতির স্থানাভি- 

' মুখী হওয়ায়, এ সমঞ্জে একটা রাজকীয় কর্পে ইহার কিঞ্চিৎ অগ্নোপার্জন 

হয়) ২২ বৎসর বয়ংক্রমহ্চক স্থলে আর একটী উদ্ধমুখী রেখ! থাকায়, ইহার 



১১০ সামুদ্রিক বিজ্ঞান । 

আরও উন্নতি হইতে থাকে ; এরূপ উদ্ধমুখী রেখার বলে ৩২ ও ৩৮ বৎসর 

ক্রমশই উত্তরোশুর উন্নতি হইয়াছে । শুক্রস্থান হইতে একটা রেখা উঠিয়! 

আঘ্* খার ৪৬ বংসৃপ খ্রঃক্রমস্থ্চক স্থল কর্তন করিয়া শিরোরেখা ও হাদয়- 
বেখা ভেদ করিয়! গিবাছে.-ইী সময়ে ইহার মাতার মুত্া হয়; প্রব্ূপ 

আর একটা রেখা ৪২ ধংস ব.ঃক্রমস্থচক স্থল কর্তন কারয়া শিঝোরেখা 

ছেদ করিয়। হৃদয়রেথ। স্পশ করার, এ সমপ্নে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে 
আয়ুরেখার ৫, বৎসর বয়;ক্রমন্থচক স্থলে একটা উদ্ধমুখী রেখা শনির ক্ষেত্রে 

যাওখায় তিনি ব্যবপায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; 

৬০ বৎসর বয়ঃক্রমহ্চক স্তাল আর একটা উদ্ধমুখী রেখা থাকায়, এ. সময় 

ইহার আরও বিশিষ্টন্ূপ উন্নতি হইয়াছে । আয়ুরেখার ৮* বৎসর বয়ঃক্রম 

জ্ঞাপক স্ুলে আয়ুরেখ। হইতে একটী অধোঁমুবী রেখা মণিবন্ধাতিমুখে যা ওয়ার, 

এঁ বয়সে তাহার মৃত্রা হইবে ;১--আরও হস্তে শনিরেখা বা ভাগ্যরেখা প্রবল 

থাকায়, ইহার স্বীয় সংস্থানান্ুকুল যথেষ্ট পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদলাভ 

হইয়াছিল এবং হস্তে রবিরেখা পরিস্কৃতন্ধপে অঙ্কিত "থাকায়, স্বীয় অনুকূল 

সময়ে স্থিরচিত্ত, প্রত্যুৎ্পন্নমতি, যশন্বী, কীত্ভিমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী ও কৃতকর্থা 

হইয়াছিলেন ; আরও তজ্জন্ভই তিনি মহান্ লোকের সাহায্যলাভে সমর্থ, ও 

অর্থের সদ্বায়ে নিগুণ। 

গুরু। তোমাধ হৃদয়ে তত্বমূলক উপদেশগুলি যে বিকাঁশ পাইয়াছে, 

তাহ। নির্বিবাঁদে স্বীকাধ্য ; এক্ষণে এতৎসংক্রান্ত উপপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

আভাস দ্বিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার অন্ুশীলিত এই উভয়বিধ জোতি- 

বিজ্ঞানের ফলদাধ্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল গ্রহগণের শক্তি জীবের 

ন্ারুবীয় শক্তির উপর বিশিষ্ুরূপ আধিপত্য করিয়া, যে বাধ্য করাইয়া থাকে, 

কর ও কোঠী-_একবাক্যে অভেদে ' তাহারই প্রকাশ করিতেছে; আর 

তজ্জন্তই এই উভয় শাস্ত্রের শাস্বাঙ্গেত্র সাহায্যে গ্রহপরিচালনের সহিত যে, 
মন্ুষ্যের অবশ্যস্তাবী ফল অনবরতই চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পার। যাদ়। 

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কৌশলী বিশ্বশিল্পী বিশবেশ্বরের স্গ্িকৌশলের ও স্বারূপ্যের 

উপলদ্ধি করা যায়। 



উপসৎহার। 
পেস ৮ শিস 

শিষা। প্রভা এই গ্রহপরিচালনের বশে আমাদিগকে যে, ঘটনাবিপর্মায়ে 
পড়িতে হয়, তাহার ফল বা উদ্দেশা কি? 

গুরু । বৎস, এই কর্মক্ষেত্রের কক্মরবিপাকে পড়িণা মনকলেরই আকর্ষণী- 
শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে ; ইহাই দয়াময়ের দয়ায় উন্নতির একটা উপায়দূপে 
নিদিষ্ট হইয়াছে । একটা দৃান্ত দেখিলে, এতৎস্নন্ধে বিশিই জ্ঞানলাত 
করিয়া, প্রকৃত তত বুঝিতে পারিবে । একটী মধাস্থল (1)0101)19 ০01০৯) 

দ্বিন্যুজপৃষ্ঠ কাচখণ্ড স্থর্যারশ্িতে ধারণ করিলে, তাহার ধুত কুর্যাবশ্বিসমূহ্ 
এক বিন্দুর অভিমুখী হইয়া যায়) এই জন্যই তাহাকে (01070012102) 
এক বিন্দুমুখে আঁকর্ষণপর বা সংকর্ষক কাচখণ্ড বলা যায়। আর এ মধ্যস্থুপ 
( দিন্যুজপৃষ্ঠ ) কাচখণ্ডের সাহায্ো ক্ুরধ্যরশ্মি বা রৌদ্র এক ব্নদরি অভিমুখী 
*করিয়া সেই বিন্দু কোন দ্রব্যের উপর ফেগ্ে, তাহা দগ্ধ হইয়া যায় ;-- 
ইহার একমাত্র কারণ-_মাকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধি। আবার মধানিম্ব ।1)07016 
০0708,) দ্বি-উত্তান-পৃষ্ঠ কাচথণ্ড হৃর্য্যরশ্মিতে ধারণ করিলে, তাহ! চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইমা যায়? এই জন্য এইরূপ কাচকে (1)1561108) রশ্ি-বিক্ষেগক 
কাচখণ্ড বলাযাঁয়। » 

ঈশ্বর এক-_অদ্দিতীয় । এক ন্ুর্ণা যেরূপ জাগতিক সকল পদার্থের উপর 
সমভাবে ফ্িরণ বর্ষণ করিতেছেন, ঈশ্বরও জাগতিক সকল জীবের উপর 
সেইকপ সমভাবে স্বীয় দঘার পরিচালন করিতেছেন ; তাহার (সেই অনন্ত 

দয়া আমাদিগের বাহ্য স্থল অবস্থায় বাহ্য ব্যাপারেই আকৃষ্ট হইরা চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়! যাইতেছে ;__তাভার কারণ বাহ স্থুলত্ব--বাঁহা উন্নতি বিষয়ে 
আমাদিগের দৃষ্টি নিরন্তর_চেষ্টাও যথেষ্ট। সুতরাং আমরা বাহ ব্যাপারে 
স্থল বা গ্রাবল ও আভান্তরীন বাপারে স্থঙ্র বা হীনবল বলিরা, দয়ামধের 
দয়া আমাদিগের অন্তরে যে, মধানিম্ন (])0987)10 ৫01102%০) কাচে পঠিত 

* শির স্তাধ বিক্ষিপ্ত হইয়! যাইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না) আর 
তজ্জঞ্ঠই আমরা লো?কৈর বাহা অবস্থাদির "পরিচয়ে সুখ দঃখের উপলব্ধি 

করিয়। থাকি, কিন্ত তিনিই আাবার গ্রহপরিচালনের নহিত বিপিধ ঘটনাচক্রে 

ফেলিয়া আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে পিট ও দ্বট করিয়া আমাদিগের বাহা 

'ূ্র্গীত্বের হাস ও আভ্যন্তরীণ স্থুলত্বের বৃদ্ধি করিক্েছেন অর্থাৎ আমাদিগের 

হৃদয় চর্বকল ও বাহা ইন্ড্িয় প্রবল আছে বণিয়া, আমরা মধ্যানম্ন (19001)16 

০0008৮৪) কাচখণ্ডের ন্যায় এশ্বপকা শক্তি বাহ, ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত 

করিতেছি। বিশ্বাধাতার গ্রনিরমবশে আমাদিগকে ঘটনাচক্রের নিরস্তর 



৮/০ * 
ঘর্ষণে পড়িতে হওয়ায়, তিনি আমাদিগের বাহ্য স্থলত্বের হাম করিয়া, সুঙ্মত্ব ও 
অন্তরের বপবুদ্ধি করিয়! পুষ্টি করিয়া! দিতেছেন); আর তাহা হইলে মামরা 
মধ্যস্থল (1)981))19 ০01)59%) কাচখণ্ডের ম্তায় হইয়। ভগবানের অনন্ত শক্তি 

এক বিন্দুর অভিমুখী করিয় তুলিতে পারিব। এই ঘটন! বিপর্ধ্যয়ে ফেলিবার 
ইহাই একটা প্রকৃষ্ট কারণ। 

আমর। এই কর্মবিপাক-সঙ্কুল সংসারে এই গ্রহগণের বলে নিরস্তরই 
পরিচালিত হইতেছি বটে, কিন্ত তাহাতে অন্তুক্ষণই আমাদিগের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইতেছে; আবার এই আধ্যাত্মিকী উন্নতির সহিত সকলেরই 
সাংসারিক কর্ম বিপাকের বিদ্ববিপর্যযয় অপস্থত হইতেছে তাহার কারণ, 
পার্থিব জীবের আধ্যাত্মিকী উন্নতির সাধনার্থক উন্নত মহাত্মার দৃষ্টি তত্এতি 
অনুক্ষণই রহিয়াছে । তাহাদিগের পার্থিব জীব পরিচালন করিবার শক্তি- 
বিশিষ্ট রূপ থাকায়, তাহারা জাগতিক জীবের স্থখ দুঃখের সহন ক্ষমত। 
বদ্ধিত করিতে সমর্থ; সুতরাং তাহাদিগের অবলম্বন পাইলে, জীবের 
জাগতিক ছুঃখ যন্ত্রণাদ থাকে না। 

একটা লৌহ ও অপর একটা কাষ্ঠ শলাকা কাগজ দ্বার! বেষ্টিত কর) 
পরে কোন একটা প্রদীপ্ত-শিখ অগ্নিপ্তোমের উপর পুর্ববোক্তরূপ কাগজ বেষ্টিত 
শলাকাদ্য় ঘুরাইতে থক। ইহার ফলে দেখিবে, কাষ্ঠ শলাকায় বেষ্টিত 
কাঁগজ যেমন স্বল্পক্ষণে শ্রী অগ্নিশিখাঁয় দগ্ধ হইবে, লৌহশলাকায় বেষ্টিত কাগজ 
তেমনই স্বল্নক্ষণে দগ্ধ হইবে না। তাহার কারণ কাষ্ঠের তাপপরিচাঁলনী 
(0009001ঘ10য) শক্তি না৷ থাকায়, কাষ্ঠলগ্র কাগজ শীঘ্র দগ্ধ হইয়! যায়? কিন্তু 
লৌহের তাপ পরিচালনী (09709006151) শক্তি যথেষ্ট থাকায়, লৌহ 

শলাঁকালগ্ন কাগজ তত শীঘ্র দঞ্ধ হয় না।-_ সেইরূপ উন্নত মহাত্মাদিগের 
আশ্রিত জীবগণের পক্ষে জাগতিক ছুঃখ যন্ত্রণা উপেক্ষার বিষয়ীভূত হয়। 
তাহার! এ মহাত্মাদিগের উপদেশে ম্বব্ূপ তত্বের উপলব্ধি করিয়া! বুঝি'তে 
পারেন যে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া! অন্তর সবল হইতেছে,_আকর্ষণী শক্তি 
বৃদ্ধি পাইতেছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সনকরুণ নিয়মের বশে জাগতিক 
জীবের নিরন্তরই উন্নতি হইতেছে ; সুতরাং প্রত্যেক কার্ষ্যেই যে, তীহার 
এক স্থমহদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, . তাহা তাহার প্রত্যেক কাধ্যেরই 
সমালোচনে উপলব্ধ হইবে। 
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হবলভদৈনিক ২৭শে কার্তিক ১৩১২। 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।-_এই মহানগরীর জ্বিখাত সামুদ্রিক- 
শান্্জ্ঞ ও “সামুদ্রিক শিক্ষা” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকুঞ্* চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১০ দেড় টাকা । ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, সচিত্র । 

রমণ বাবু বছুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চা করির়া, কিছু দিবস পূর্বে 
“সামুদ্রিক শিক্ষা” প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট 
উপকার সাধন করিয়াছেন। সামুদ্রিক শিক্ষায়” করতলের গ্রারকতিক 
ংস্থানান্রসারে ঘে সকল ফলাফলের আভাস দিক়্াছেন, আলে।চ্য গ্রন্থে 

তাহারই ফগান্ুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকথানি পাঠকদিগের 

অভিষ্টোপযোগী করিবার অন্য ৪৮ খানি হস্ত চিত্র সহ গুরুশিষ্যের প্রশ্গোতর- 

চ্ছলে ফলান্ুলারে ও বর্ণমালান্থত্রমে গঠিত হইয়াছে । ইহাতে সর্বশুদ্ধ ৪৯১টা 
প্রশ্ন বর্ণমালামুক্রমে সন্গিবেশিত করিয়া তাহার বিচার কর হইয়াছে। 

মন্থষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং তাহাদ্দিগের চরিত্রগত কোন পার্থক্য 

কিন্বা বিদ্যান্থশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছ! 

হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার 

ইহাতে আছে; গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষ! সম্ভবমত সর ও প্রাঞ্জল করিয়া- 

ছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে প্হস্তরেখান্ুশীলন* সন্বন্বীয় যে চািখ'নি 

চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে । লেখক 

পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুদারে 

ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিধ কর্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক 

তর্ক ও যুক্তির দ্বার বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক 

তাবেরও যথেই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয়, অনেন্ "আছে । 

অদৃষ্টবাদী ও যাহার! পুক্ষবকারেই বিশ্বাস করেন, এই ছুই শ্রেণীর লোকের 
নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে । আমর! সর্বাস্তঃকরণে ইহার 
সাফপ্য কামন! করি। | 

 বঙ্কৃবাী, ১ল! অগ্রহায়ণ, ১৩০২। 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার |- শ্রীধু্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বির, 

চিত। মৃল্য দেড় টাক।। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় -শ্রীগুরুর ক্পাবলে সামুদ্রিক 
রেখাদি বিচারে এক জন স্থপরিচিত লোক । :ব্যরনা'ন। হইলেও কেবল মার 
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শান্তর শিক্ষা! এবং আলোচনার নিমিত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য 

বছু লোকের করতলম্থ রেখার বিচার করিয়া তাহাদের অনৃষ্টের ইঙ্গিত বাকা 
প্রকাশ করিয়া দেন। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি 

করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমাল! ক্রয়ে লোকের অদৃষ্টের 
গতি এবং ভোগের কথ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমর! সামুদ্রিক শাস্ত্রে 

অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শান্ত্র শিখিনার ধাহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রস্থে 
তাহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে! গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 

রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে 

আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়! দিব। ইহা! তাহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্কি 

এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে । 

ভিতবাদী ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩০২। 

সামুক্দ্রিক রেখাদিবিচার ।- শ্রীরমণকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচন। করিয়া 

গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । করকোষ্টি 'দেখিয়! ধাহার। ভাগ্যনিপন্ব 

কবিতে চাহেন, এই পুশ্তক পাঠে তাহার অনেক শিক্ষ। করিতে পারিবেন । 

দৈনিক ও সমাচারচক্দ্রিক। ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩০২ । 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার |__“সামুদ্রিক-শিক্ষা” প্রণেত। শ্রীযুক্ত 

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । প্সামুদ্রিক-শিক্ষার” সমালোচনা উপ: ক্ষেই 

"আমর করকোগ্যাদি ঘটিত তত্বের আলোচন! করিয়াছি । শ্রীযুক্ত 

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যা* যে সামুদ্রিকশাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে 

দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার” পূর্বসমালোচিত 

“না সুগ্রি ক-শিক্ষার” এক প্রকার পরিশিষ্ট | হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া 

ফলাফল থর করাই সামুড্তিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । এই জন্মই বলিতেছি, 

"রেথাদ্িবিচার” সামুদ্রিক-শিক্ষারই পরিশিষ্ট । চ:ট্রাপাধ্ণায় মহাশয় রেখাদি- 

বিচারে ৪৮টী করচিন্ধ সন্নিবেশিত করিকাছেন। বত রেখার পরি6য় দিয়াছেন । 

করকোষ্টি দেখিয়। ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়। দিয়াছেন । -সামুদ্রিক- 

শিক্ষার" তায় “রেখা দি-ব্চারেও” প্রশ্নে ত্তবচ্ছলে সকল কথা! কথিত হইয়াছে । 
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শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুক উত্তর দ্রিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে 

উপযোগিনী। যত্ব করিয়! পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সামুদ্রিক শিক্ষা* 

ও “রেধার্দিবিচারে” বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্ত জদয়গ্গম করিতে 

পারিবেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন । আলোচনায় 
তাহার বিলক্ষণ নৈপুণা আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর 

সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ 

করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব “সামুদ্রিক শিক্ষার” ম্যায় “রেখাদি 

বিচারের ও যে, সর্ধত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

জন্মভূমি ফান্তুন ১৩০২। 
“সামুদ্রিক রেখাদি বিচার | শ্রীযুক্ত রমণকৃ্জ চট্টোপাধ্যায় 

সস্কলিত। মূলা ১॥* টাকা। জ্যোতিষ বিদ্যায় চট্টোপাধ্যা্দ মহাশয়ের যশ 

আছে । ধাঁহারা মোটা মুটি রকমের জ্যোতিষ শিখিতে উৎসুক, এই গ্রন্থ 

তাদের উপকারে আসিবে । ইহাতে গ্রস্থকারের যথেষ্ট যত্র ও অধ্যবসাম্ 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

বঙ্গনিবাসী ২৬শে ফাক্তন ১৩০২ । 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।-_শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 

মূল্য দেড় টাকা । ঢই তিন বৎসর পূর্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
সাধারণতঃ কেহই হাত দ্েখাইতে রাজি ছিলেন না; করকোঠীতে সম্পূর্ণ 

অবজ্ঞ! প্রদর্শন করিতেন। রমণ বাবুর আলোচনার ফলেই লোকের মতি 

গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজ কাল অনেকেই...একথা 
বলিতে সম্ুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানাজাতি 
তাহার করকোটী জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন ; এবং 'কতকগুলি রেখা ব 

বিন্দু যে, মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অত্রান্ত সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী, তাহার স্ুম্পষ্ট মাভাপ পাইয়া! আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বারুর 

পৃর্বব প্রকাশিত্ঠ “সামুদ্রিক শিক্ষ1” এবং এই পুণ্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের 

বর্ণমালা । আমর! আগ্রহের সহিত এই মূল সুত্র অবলঘ্থনে কয়েকটি লোকের 
কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান ঘটনা আশ্চর্য্য রূপে 
মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি অপরেও মিলাইতে পারিবেন। 
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পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় এক্ষণে আমার আতন্তরিক সঙ্বল্প সিদ্ধ 

চুইল। বিংশত্যধিক বৎসর ব্যাপিয়া যে বিদ্যার আলোচনায় ক্যাপৃত আছি, 
অদ্য তাহার ফল-_“সামুদ্রিক শিক্ষা” প্রকাশিত হইল । 

পূর্ন্বে যৌবনাবস্থায় ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশান্ত্রে আমার কিছুমাত্র 

বিশ্বাস ছিল না; এমন কি এই সকল শাস্ত্রে অলত্বের আরোপ করিতে 

কুন্ঠিত হইতাম না, বরং তত্তৎশাস্ত্রবিদ্দিগের প্রতি উপহাস করিতাম। 

কিন্তু পরে এ ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটী ভাবী ঘটনা, ফলিতজ্যোতিষের গণিত 

_ ফলের দ্বারা নিরূপিত হওয়াতে, জ্যোতিষের প্রতি আমার আত্তপ্মিক শ্রদ্ধার 

উদ্রেক হয় । সেই অবধি ইহার মালোচনায় কতপ্রধত্ব হইয়াছি। 

এই সময়ে জনৈক জ্যোতির্বিৎ স্বর্গীয় ৬ যজ্জেশ্বর রায় চৌধুরী 
মহাঁশযের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রানুপারে গণনা করিয়। 

মত্সন্দ্ধীয়া কতিপয় ভবিষ্যৎ ঘটনা অবধারণ করেন এবং তাহা 

কার্ষে৯ বিশিষ্টরপ পরিণত হয়। সেই" সময় হইতেই আমি হিন্দু 

জ্যোতিষশান্্ব পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং কয়েক বৎসর পরে ইহাতে 

যৎ্সামান্য জ্ঞানোপার্জন করিয়া, ম্বকীয়, ও বন্ধুবর্গের জীবনের অতীত, 

বস্তঘান €. ভবিষ্যৎ ফলাবধাঁরণ করিয়া, শাস্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইলাম। 

কিন্তু ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্র দুরূহ গণিতের সাহাযাসাপেক্ষ হওয়ায়, এবং গণিত- 

শাস্ত্রে আমার তাদৃশ গারদর্শিত| না থাঁকায়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ফলের গণন! 

করা সুবিধাজনক নয় বলিয়া, ফলিতজ্জযোতিষের সাহায্যে শুভাশ্ুভ ফলাফল 

নিদ্ধারণ কর। মংপক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। গণিত- 
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শান্গজ্ঞ কোন বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন । কিন্তু দৈববশে অতি 

শীঘ্রই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আর কোন উপায়ে অভ্রান্ত- 

রূপে এই সমস্ত জানা যায় কি না_-তাহারই অনুসন্ধানে প্রবুত্ত হইলাম। যথেষ্ট 

অনুসন্ধানের পর মানুদ্িকশাম্তের কথ! আমার স্মরণ হইল; কিন্তু সংস্কৃত বা 

বাঙ্গাল। ভাষা প্রত্যক্ষ ফলাবধারণ করিবার উপযোগী কোন গ্রস্থই পাইলাম 
না; যাহ! পাইলাম, তাহা পাঠোপবোগী ও তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল না। 

অনুসন্ধানে জানিলাম ইংরেজীতে এতৎসম্ন্ধে বহুল গ্রন্থ আছে। পরে সেই 

সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরন্ত করিলাম। এই সকল পুস্তকপাঠে যৎকিঞ্ৎ 

অভিজ্ঞত! লাভ করিয়া, ফল মিলাইতে সক্ষম হইলাম বটে, কিন্ত ফল ও কাল- 

সম্বন্ধে হুক বিষয়ের কিছুই করিতে পারিলাম না । অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে 

কোন উন্নত মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সামুদ্রিকশাত্র নিগৃঢ় তত্তের 
সবিশেষ উপদেশ লাভ করিয়াছি। তিনি দয়া করিয়া, এততসম্বন্ধীয় থে 

সকল শুক্র উপদেশ দিয়াছেন, তাহার জন্য ত্বাহাতে আমি ন্যন্তজীব হইম। 

রহিয়াছি। শেষোক্তবলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রত্যহ বহুসংখ/ক হস্ত পাঠ করিয়া. 

শুভাশুভ ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । 

বঙ্গতাষায় সামান্য জ্বানবিশিষ্ট লোক--এমন কি অল্পশিক্ষিত মহিলা- 

কুলও যাহাতে অনায়াসে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অদৃষ্ট জানিতে পারেন, সেই- 

জন্য ইহা! অতি সরল ভাবায় প্রশ্রোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে । ভাষার 

সরলতা! রক্ষা করিবার জন্য গ্রাম্যদোষ পরিহারেও প্রয়াসী হই নাই। 

বদি বহুকালাবধি আমি সামুদ্রিকশাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা করিতেছি, 

তথাপি গত কয়েক বৎসরের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলমাত্র ইহাতে সন্বিবি্ট 

করিয়াছি । অধীতগ্রস্থের যে 'সকল ফল প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারি নাই, 
তাহা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। কেবল অভ্রাস্ত ফপগুলিই বিবৃত 

হইয়াছে। 

ইহা! যে সাঁধারণের কতদূর উপকারে আসিবে, তাহা বলিতে পারি ন। 
তবে যাহার! প্রত্যক্ষফলদর্শনে প্রীত হয়েন, তাহাদের নিকট যে ইহা আদৃত 
হুইবে, তাহার কিছু আশা! আছে। যাহারা অনৃষ্টবাদী, তাহারা ইহার দ্বার! 
ভবিষ্যৎ ফল মিলাইয়! সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভবিষ্যৎ 

ঘটনাবলীর জন্য পুর্ব হইতেই প্রস্তত থাকিতে পারিবেন; আর যাহারা 
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পুরুষকারেহ বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিকট সিন নিবেদন যে, তাহারা 

ক্রীড়াচ্ছলেও ইহার ফলগুলি মিলাইতে যত্ববান্ হলে, আপনাদিগের পৌরুষ 
বা পুরুষকাঁরের কিরূপ বল--বুঝিতে পারিবেন। 

আমর। সর্ববিধায়ে সফলকাম হইতে আশ করি। ধদি কেহ স্বকীয় বা 

পরকীয় করতলস্থ রেখা বা চিহ্ধাদির ফলনিণয় করিতে অক্ষম হন, তবে 

অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিলে, মিলাইয়া এবং বুঝাইযা দিতে 

চেষ্টা করিব। 

পরিশেষে নিবেদন যে, গ্রণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত 

দোষগুলির সংশোধন করিয়া! পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব। 

জ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 

শিক্ষার্থীর প্রতি । 

প্রথমপাঠ্য-_সামুদ্রিকশিক্ষা। 

দ্বিতীয়পাঠ্য-_সামুদ্রিক রেখাদিবিচার। 

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে ) 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখার্দিবিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। 

নতুবা অনেক স্থানে পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে এবং বিশেষ কোন 

ফললাভে সক্ষম হইবেন *না। কিন্তু, কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা ন! পড়িয়া 

সামুদ্রিকরেখাদিবিচার আয়ত্বাধীন করিতে চেষ্টা না করেন; তাহাতে তাহার 

চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে-_তিনি বিশুদ্ধগণনায় সক্ষম হইবেন না। 

তৃতীয় পাঠ্য--দামুদ্রিক বিজ্ঞান । 

সামুদ্রিকশিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিক্ষল 

হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। 



স্প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্জ ও জ্যোতির্বেত্ রমণরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'আর 

ইহলোকে নাই। কিন্তু তাহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিংসাঁর ফল 
বত্স্বরূপ “সামুদ্রিকশিক্ষা,” “সামুদ্রিক রেখাদিবিচার,” “সামুদ্রিক বিজ্ঞান,” 

নামক তিনখানি অমৃূল্যগ্রস্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন 

নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অস্ুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অস্থবিধা 

দূরীকরণার্থ আমরা উক্তগরস্থত্য়ের গ্রন্থশ্বত্ ক্রুয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির 
করিলাম, এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থণীয় । 

রমণ বাবু লব্বপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন । তিনি এই সামুদ্রিক- 
শাস্ত্রের লুপ্তরত্বোদ্ধার করিতে অকুষ্ঠিতচিত্তে অজন্্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম 
ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও 
অপরাহ্ন তাহার গৃহে ধনী নির্ধন রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ 
শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি হুদূর বিলাতেও তাঁহার যশরশ্শি 
বিকীর্ণ হইয়াঁছিল। 

প্রকাশক । 
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সূচীপত্র 
পপ পাস তে পাস সস 

ডি ৩ 

প্রথম অধ্যায়। 

পৃষ্টা 
সামুদ্রিক লক্ষণ। ৪ রঃ যী ১০০৬ 

হৃচাগ্র ও চৌক অঙ্গুলীর ফল। ্ঃ টু ২. 

স্থলাগ্র গঙ্গুলীর ফল। রি রা ৩ 

অপ্ধরপ্ ও শুগ্ডাকার অন্গুণীর ফল । ... রি ৪ 

বিচারশ্চক ও মিশ্র অঙ্গুলীর ফল 1%] ১, য ুর্ ৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

সামুদ্রিক চিহুতবার।॥লগ্রনিরয় । 1 ১২, টি রি ৬.*,৯ 

তিল-চিহ্ | টি ৪ ৪ ৭ 

অস্ুলীব অ।কৃতিব ফল রর কে 5 . ই 

তর্জনী বা প্রথমান্গুলীর পর্বরযের ফল । ... রি 2 ৯ 

মধ্যম। বাঁদ্বিভয়া অনামিকা ব1 তৃশীয়। 

ও কনিষ্ঠ অঙ্গলীর পব্বত্রয়ের ফল।  .*, নর ১০ 

বৃদ্ধঙ্কুণীর পর্বরয়ের ফল । রি রঃ রঃ ১১ 

লখবেব গাকৃতি ও তছৃশবিস্ত চিগ্ত ফল. ... সু পু ১২ 

অশ্ুলীর "লাম ও রেখার ফল। ১৩ 

অন্ুলী-বিচার। রহ নি ৪৬: 88,5১৮ 

তজ্জনার রেখা ব। চিঙ্ষের ফল? হা রঃ ঠা ১৪ 

মদামায়শ রখ! চিজ্গেব রে | 2 ১০০ ১ ১৫ 

অনামিক!র রেখ বা চিহ্বের ফল। ০ ঠা ১৬ 

কমিঠার বেখা বা চিহ্বের ফল। টা ৪ চি ১৭ 

অনুষ্ঠের রেখা বা চিহ্বের ফল। ১৮ 

তৃতীয় অধ্যায় । 

হষ্ততল | নর ৮ সি ১০০ ১৯০০০৩৭ 

বৃছম্পতি স্থান. রি শা ২১,,,২২ 

খ 



| খ] 
১১ 

'্ন-স্বান। ৪ ২৯৯:২৩০০০১৫ 

ববি-স্থ'ন প্র ২৫ ২ 

বুধ-স্থান। ২৬.,,২৯ 

মঙ্গল-স্থান। | ২৯..,৩১ 

চন্দ্র-স্থান। : ৩১.,,৩৪ 

শুঞ হান। ৬৪ রি ৩৪,,০ 2৭ 

চতুর্থ অধ্যায়। 

গ্রহচিঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্বানে স্থিতি । ৩৭...৩৮ 

কর-নিতৃজ | ৩৮...৪০ 
কর-চতুফষোণ। ১৩ ৪৩,০,৪১ 

মণিবন্ধ। ৪১...৪. 

পঞ্চম অধায়। 

আমুর্বিচার । নু ঠা ৪৩,১৪৮ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
হদয়রেখ। | ৪৮ ..৫১ 

| সপ্তম অধায়। 

শিরোরেখা । রর ৫১.,,.৫৫ 

অষ্টম অধ্যায়। 
ভাগারেখা। (15110 0১80], ) ৫৫,১৫৮ 

রবিরেখা (11100 01 /100110.) ৫৮...৬০ 

স্বাস্থাবেখা । (11507010115. ) ট ৬০...৬২ 

গ্রবুত্তিবেখা (15 15501৮2. ) ৬২,.,.৬৩ 

গুক্র বন্ধনী । (11015 01 ৬৪705.) ৬২...৬৩ 

গান্যান্য রেখ । ৷ 5৪৬ , ৯৩৬ ০৯৬ ৭৪5 ৬৩,৩৬৫ 

নবম অধ্যায়। 

ফলিতাংশ। ৬৬১৭১ 

লোকচরিত্রজ্ঞাপ-্ক চিষ্ক। ৬৬.,,৬৭ 



( গ ) 

পীডানুচক চিহ্ধ। 

অপমুচাল্গচক চিহ্ন 

শিপ্বিশয়ক চিহৃ । 

বিজ্ঞান ও সাহিতালুচক চিহ্ন । 

সঙ্গীত ও বাণিজ্য চিহ। 

দশম অধ্যায় । 

জ্ীহস্ত-বিচার। 

একাদশ অধ্যায়। 

চিহ্ণসমূহের বিশেষ বিবরণ । ৮০, 
, তারকা-চিহ্ন। » (১12) 

চতক্ষোণ-চিহ্ন। ( 5011৭16. ) 

বিন্দু-চিহ। ( 97১0.. ) 

বৃত্ত-চিহ্ন। (011016.) 

যব-চিহ্ন | (15120. ) 

ত্রিতুঙ্গ-চিহ্ত | (7177হ165-) 

ক্রুশ-চিক্ু । ( 1955.) 

গুহ ক্রুশ । (০10১5 17755110 ) 

জাল-চিহন। (07116. ) 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

হস্তবিচার । 

১ 

৭৩,,,৭৪ 

৮২** ৮৬ 
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১) 

?) 

ঠ) 

$) 

টঃ 

সি খ্যাটি 

টি স 

বি জি 

১। তর্জনী বা গ্রথমাঙ্লী। (৬) প্রথম ( নখসংযুক্ত )পর্পে মেষ 

বাশির স্থান, (৭) দ্বিতীয় পর্নে বুষবাশি, ও (৮) তৃতীয় 

পর্বেবে মিথুন রাশির স্থান । রা 

»। মধাম। ব৷ দ্বিতীয়াঙ্গুলী। প্রথম পর্নো মকর, ্ তীর টির 
ও তৃতীয় পন্লে মীন বাশির স্থান। 

৩। অনামিকা ব। তৃতীয়াঙ্গুলী । প্রথম পর্বে কর্কট, তীয় প পর্বে 

সিংহ ও তৃতীয় পর্ষে কন্যা রাশির স্থান। 

৪। কনিষ্ঠা বা চতুর্থান্থুলী। প্রথম পর্দ্ে তুল।, দ্বিতীয় পর্ব রা 

ও তৃতীয় পন্দৰে ধনু রাশির স্থান। রঃ 

€| অস্ুষ্ঠ। প্রথম পর্বেব ইচ্ছাশক্তি (৮101) দ্বিতীয় টা 

বিচাধশক্তি (1,011021 00০) ও তৃতীয় পর্কে অর্থাং 

শুক্রস্থানে রিপু। ৮ পা 

যে ঘে পর্ব যেয়ে স্থান বলিব! চল্লিখিত £ইয়া্ছে। সেই 

সেই পর্বস্থ চিহ্ন মেই নেই রা'শিসুচক | 

৯। বুহস্পতিব স্থান। 

১০। শনিপ্পস্থান। / 

১১। রখির স্থান | 

১২। বুধের স্থান। 

১৩। শুক্রের স্থান। , 

১৪। মঙ্গলের প্রথম স্থান । টি ডি ০ 

১৫। মঙ্গলের ছিতীয় স্থান। ] 

১৬। চন্দ্রের স্থান। ট্রু রর রী 

বে গ্রহ্রস্থানে ,ঘ চিক আছে, তাহা সেই গ্রহের চি । * 

২১০০, 

২৩০০, 

২৫... 

২৬৭, 

উ৪,, 

২৯,০, 

৩১০০, 

১৩ 

৬৩ 

১১ 

২ 

৫ 

২৩ 

২ 

*৩৭ 

৩১ 

৩৪ 



৮ 

চিহ 

» ১৭ হৃস্ত-পার্খব ( 1১010015510). ) 

ক-ক আযুরেখা (1110 010.) 

(-)-(3) আয়রেগার অনগরেখা। ( $110191 11106) ১ 

খ__খ। শিরোরেখা (11170 01 110710, ) ৯১, গঠ 

চ&) 

১, (চ), (চ), (চ)। 

জ-জ । 

ঝঝ। 

9 

5) 

১9 

2) 

2 

গ- গ। হদয়রেখা (14102 ০01 110276,) ১০০ 

ঘ। তম্তচতুক্ষোণ € 0)0901210010. ) ১১ 

ঙ। মঙ্গলেব ক্ষেত্র (11710 01775. ) 

মণিবন্গ (1২,502. ) ১». 

স্বাস্থাবেখা (15170 01 1728107. ) 

প্রবৃত্তিরেখা (৬128185015৭. ) 

এ৪-এঃ | শুরুবন্ধনী (07101 ০1 01705. ) 

ট-ট | রবিরেখা (41091191179. ) ও 

» (গ)-(গ) | ভাগ্যরেখা (1575 01 58600) ) 

চিত্র _২। 

চিহ্ন ১। তারকা-_ছুষ্পরিঙ্বার্ধ্য কার্ধ্যহৃচক ; ইহার ফলাফল 

| 

৩। 

৪ 

৫ | 

৬। 

৭ । 

৮।, 

রেখাঁব উপব নির্ভর করে। নন 

চতুষ্ষোণ-_আয়ুরেখ! ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে, উহা! 
উন্নতির প্রকাশ করে। নি সু 

বিন্দু__কাল, হইলে সাধারণতঃ মন্দ; নল হইলে, পীড়া, 

হচক, ও শ্বেত হইলে শুভ-স্চক। রি 

বৃত্ত-_রবির স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে, ইহা! অস্ুভ- 

সচক। হু ছি 

যব_-বংশগত গীড়া বা নিন্দনীয় কাধধ্যহৃচক।' 
ত্রিভূজ--বৈজ্ঞানিক আগ্রহত্চক । **, 

ক্রুশ__কদাচিৎ শুতন্চক । 

জাল-বিদ্লহ্চচক।  .*, রী ৫ 

পৃষ্টা 

৪৩. 

৪ ৫ 
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৪৮. 
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৩/০ 

পৃ! 

চিত্র-৩। 
হস্ত ক। স্চ্গ্র_কল্পনাশক্তি প্রণয় ও পশ্ম প্রভৃতির হচক। " ২ 

» খ। চতুক্ষোণ_বাঁজনীতি, দর্শনশান্ম, নিপুণতাসচক | »॥.. . 2 

» গ। স্পাগ্র পরিশ্রম, ধৈর্ধয প্রতিজ্ঞ' ও স্বাধীনতাস্চক্গ | ১৮. ৩ 

» ঘ। অপরিপুষ্ট শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বিদ্যাহীনতা- 

সৃচক। 4 রর (4 (8 

» চ। শিল্পস্থচক ) গশুণ্ডাকার_সতত, আমোদপ্রিয়তা, 

আত্মন্থখ ও যশংশ্ছচক | রর রা 4৫2 

এ শ্ছ। বিচাবশ্চক*সতাান্বসন্ধান বিবেক এবং অপধ্যাত্ম 

নীতি, দর্শন ও পরীক্ষণীয় শাস্মে জ্ঞান-স্চক । 74১8 

চিত্র 8। 
আযৃবেখা ও ভাগ্য-রেখা হইতে যে সকল বেখ! 

অধোমুখী বা! উর্ধমুখী থাকে, তাহাদের ফলের সময় 

নিপণের জনা, জাতকের করতলস্থ রেখাব বয়ে? 

নির্দেশার্থক বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । . -১, ১... ৪৪ 

চিত্র €৫। 
চির ১--১। প্রশ্তাদেশপ্রাপ্তি, ভবিদ্যৎ জ্ঞান ইত্যাদিশ্চক।|  ... ৩৩ 

॥ ২__২। কোপনমস্বভাব ইত্যাদিহ্থচক । ঠা রী ৩৩ 

॥ ৩ [ মুচ্ছাগত বাযুক্সেগম্থচক। **" রি 5 ৩৩ 

» ৪-- | জলমগ্নে মৃত্যুস্থচক | ৪৫ এ 38 ৪ ৩৩ 

» ৫__- | প্রিয় ব্যক্তির ভালবানাহচক। 2 নী ৩৫ 

» ৬--৬। শুভাপৃষ্টহচক। ' *২- কি ০ ৩৬ 

॥ ৭-__৭। বিবাহস্থচক। মহ 2: নদ ৩৬ 

১ ৮-- | দানশীলত। ও স্থখহ্চক | ০০, 2 তি - ৩৬ 

॥ ৯-_ | শ্বীসকচ্ছতা। (হাঁপানী) সৃচক | রী রঃ ৩৬ 

১*-১০ | বিবাহভঙগন্থচক । রঃ ৪ ৯, ৩৬ 



সী ক সস্পপ | 

১২ --- | 

১২৩ । 

১৩--। 

১১-৮। 

১*ম চিহ্চেব সভিত সংঘুক্ত থাকিলে, বিবাহভঙ্গের পর 

শুভবিপাহেন সুচনা করে। 

অথকষ্টশ্চক । স্পষ্ট হইলে কষ্টে অর্োপাজ্জন | *.* 

চিত্র ৬। 
বিদ্িন্ন আমুরেখ। পীড়া ও মৃত্যুন্থচক। 

আঘুবেখাণ সমাস্তরাল রখা € উিনা0ল1 1100) 

আবৃবেখার অশুভ নংশোধক ও স্্ীলোকের ৮৮) 

কাবিন্জ্ঞাপক । ৫ রি 

উতৎপত্তিস্থানে শাখাসিশিই আয়ুবেখা . আত্মাভিমান 

, টিত্রচাঞ্চল্য ও কগনাক্তক । শাখাগুলি পরিস্কৃত 

হইলে, বিচার-ক্ষমতা ও মততা বুঝায় । 
প্রবল মানসিক কষ্ট ও শোকঞ্গনক বিবাহস্চক | ... 

কর-চত্ুক্ষোণ হইতে কতকগুলি বেখা হৃদয়রেখা স্পর্শ 

কবিলে, বিজ্ঞানবিষয়ে আগহ, গবেষণ। ও দক্ষতা 

বুঝায়। ইহা! প্রায়ই কোন কাধ্যকারী হয় না। 

কত্যান্তচক | *** 2 ঠা 

ববিরেখার ছুই পার্থ গটী সমান ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে 

জাতকের শিল্পে ও সাহিত্যে সম্পরিমাণে ক্ষমতা 

থাঁকে ; কিন্তু, উক্ত ক্ষমতা কোন কাধ্যে লাগে না । 

ন্দবন্ধনী (ত11016 01 01705 ) বুধের স্থান পধ্যস্ত 

যাইলে, জাতক মিথ্যাবাদী ও চে ভয়। 

মনিবন্ধের প্রম রেখার উপর ক্রুশ চিহ্ন (0£059 ) 

থাকিলে, জাতক পরিশ্রমী হর ও তাহার জীবনের 
শেষভাে ধনোপাঁল্জন হয়। 

চিত্র_৭। 
বিপদ এবং আর্থিক ও শাবীরিক কষ্ট হইতে ুক্তিস্থচক । | 

আযুরেখা ভগ্ন ও তাহার উপর কোন একটী রেখ৷ 

থাকিলে, জাতক পীড়! হইতে মুক্ত হয়। 
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চিহ্ন 
» ৩ জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ। যর টু 

(৪৫ পৃষ্টার চিত্র ৫ স্থানে চিত্র ৭ পঠিতবা ।) 

» ৪-_-1 মূর্খতাবশতঃ অর্থনাশ | .*, 0.8 

৫--। আধ়ুরেখার কোন শাখ। শিরোরেখাকে ক করিলে 

জাতক বিশ্বাসী হয়। 

৬--| একটী রেখা আযুরেখা হইতে শুক্রস্থানাভিসুখী হইলে, 
জাতকের পরিবর্তনশীল স্বভাব হয়। 

৭1 মনঃ কষ্ট ও প্রণয়-ভঙ্গ। 

৮_-1 ৭ম রেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে জাতক নি্দনীদ 

প্রণত্ে রত হয়। 

৯_-। স্ত্রীলোকের প্রলোভনে কষ্টশ্বচক। 

১*-_- | শুক্রের স্থান হইতে কোন রেখা রবির স্থানে নী 

আত্মীয় স্বজনের সহিত কলহ হইতে ধ্বংস বুঝায় । 

১১-:। ১*ম রেখা হইতে কোন একটী শাখা রেখা রবির 

স্থানের মধ্যদেশ পধ্যন্ত যাইলে, মকদ্দামা ও কলহ 

হইতে ধনলাভ। 
১২-। কোন একটী সরল রেখা শুক্রেম্তান হইতে বুহস্পতির 

স্থান পর্যন্ত যাইলে, উচ্চাকাক্ষী, স্বার্থপর ও কৃত- 

কার্য হয়। 

, ১৩-:। শুক্রের স্থান হইতে কোন একটী রেখা আয়ুরেখাকে 

কর্তন করিয়া শনির স্থানে যাইলে, জাতিক!র মৃত্যু 

»* »হ্য | 8 ও রি 

১৪--। _ভাগ্যরেগ! দ্বিধা বিভক্ত হইলে, তাহার পির, শাখা 

ভঙ্গস্থানে ও অপরটী শুক্রস্থানে ধাইলে, জাতক কাল্প- 

নিক শক্তি ও প্রণয়ের হ্বার্। প্রণোদিন্ত হইয়া স্ুফল- 

কাম হইতে চেষ্ট। করে। ভাগ্যরেখা ও শাখাঘয় যদি 

ভগ্ন না হয়, তবে সফলকাম হইতে পারে । 

১৫__- | চরিব্রদোষে ধনহানিস্চক | 

১৬1 প্রবৃত্তি পরিবর্তন ও অর্থার্জন স্চক । 

গ 
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৪. । 

৫.” | 

৭.৭ | 

৮ । 

৯ | 

১৩. | 

1৬ 

চিত্র ৮। 

কোন একটা সরলরেখ। শুত্রস্থান হইতে উঠিয়া আম্ু- 

রেখা ভেদ করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে তারকাযুক্ত হইলে 

অর্থনাশ হয়। 

১ম রেখার শেষাংশ শিরোরেথা স্পর্শ করিলে, বলের 

হাস ও স্যায়বিচারে অক্ষমত। বুঝায় । 

কোন একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উখ্িত হইয়া 

রবিরেখা কর্তন করিলে মাঁতাপিতার দুর্ভাগ্য হেতু 

জীবনের প্রথমাংশে অর্থনাশ হয়। 

৩য় চিহ্হের প্রীরস্তে তারকাচিহন (9651) থাকিলে, 

মাতাপিতার মৃত্যু হেতু জাতকের হুর্ভাগ্য বুঝায় । 

বৃদ্ধাঙ্থুলীর সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটী রেখা 

উখিত হইয়া রবিরেখ। ও ভাগারেখাকে কর্তন করিলে 

মাত ব। পিতার মৃত্যুর পরে জাতক ভিক্ষুক সদৃশ 

ছুরবস্থাপন্ন হয় । 

কোন রেখ। শুত্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্তন 

করিয়া হদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক গীড়া 

হইয়! অর্থহানি বুঝায়। 

কোন একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া বুধ- 
স্থানাভিমুখী হইয়। হৃদয়-রেথা। স্পর্শ করিলে, জাতকের. 
অন্থখকর প্রণয় পুঝায়। 

কোন একটী রেখ শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া শিরো- 

রেখাকে: কর্তন করিয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, 

সাংঘাতিক পীড়ার জন্ত অর্থনাশ হয়। 

উচ্চাভিলাধী (শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে সফলকাম । ) ** 

মাতাপিতা হইতে দুর্ভাগ্যস্থচক'। 
» ১১--1 “রবিরেখার শেষাংশ দ্বিথস্তিত (770150) টি 

পৃষ্ঠা 



৪৪ 

55 

5) 

1৬/০ 

সমপরিমাণে সাহিত্যানুরাগ ও শিল্পান্থরাগ থাকে; 
কিন্ধ এই অনুরাগ কোন কাধ্যকরী হয় না। 

১২--। উন্নত আত্মার দৃষ্টি, ইন্দ্রজালশিক্ষা। | রর 
১৩--:। পীড়ার জন্য কাধ্যহানিস্থচক । পু 

চিত্র ৯। 

১ । নিজগুণে বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ।  *** ০০০ 

২_-। স্বাস্থ্য ও ধননাশ। রি 

৩--। আয়ুরেখার প্রথমে বাল্যাবস্থায় রা ; মধ্যস্থলে 

সাংঘাতিক পীড়া ও উভয় স্থানে মৃত্যু ্ঞাপক | *** 

৪__-| জীবনের শেষে অর্থনাশ । রি রর 

৫। বুধসন্গিকটস্থ মঙ্গল-স্থান হইতে কোন একটী রেখা 
আফুরেখ! স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক আঘাত বুঝায় । 

৬। আত্মাভিমান হৃচক । 

৭। কল্পনা, কবিত্ব ও গুহ্বিদ্য! সুচক। 

»৮৯ | খমু, ৮ম ও নবম চিহ্বের শেষে চন্দ্রের, শুত্রের ও 

শনির স্থানে তারক! চিষ্ক থাকিলে, জাতকের বংশ- 

গত ক্ষিপ্তত। (পাগলামি ) বুঝায় । 

১০ | একটা রেখ। শিরোরেখা হইতে উঠিয়া প্রথমাঙ্গুলীর 
তৃতীয় পর্বে তারকা-চিহ্ন (5091) যুক্ত হইলে, 

পর্সাতিশয় সৌর্ভাগ্য বুঝায়। | 

১১। ন্জাতক শিল্পী, সাহিত্যপারদর্শী নাটকলেখক হয়, 
এবং অপরের সাহায্যে মানী ও যশশ্বী হইতে পারে ॥ 

এবং শান্নীরিক পরিশ্রম বলে উন্নতি লাভ করে। 

,১২। ববিরেখায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে, অসীম ধনের 

অপরিভৃপ্ধ আকাজ্ষ! বুঝায় । 

১৩। বুদ্ধবয়সে, পরধনপ্রাঞ্ডি ও সম্মানলাভমুচক |  ».*** 
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চিহ্ন 
5 ১। 

| 

১ ৩-৩। 

৪ | 

€ | 

৬। 

৭ | 

৯ | 

১। 

চর 

৩। 

চিত্র_ ১০ । 

শিরোরেগ। শনির স্থানের নিম্নে ভয় হইলে, মন্তকে 

আঘাত বুঝায় । টু 

প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি ও সফল স্বগ্পহনচক । 

একটি রেখা শিরোরেখার উপরস্থ কোন বিন্দুকে 
(50০) শক্রের স্থান স্ভডিত কোন তারকাচিহ্বের 

সহিত যোগ করিলে, জাতক চিরম্মরণীয় প্রণয়- 

নৈরাশ্য ভোগ করে । 

নিজগুণে পাখিব উন্নতিহ্চক । 

সৌভাগ্যস্থচক | 

অপরের সাহায্যে উন্নতিস্চক । 

একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া ভাগ্যরেখাকে 
কর্তন করিলে, প্রণয়সন্বদ্ধীয় কষ্ট অথবা স্ত্রীলোক 

হইতে কষ্ট বুঝায়। 
নিজের বিদ্ু! ঘারা সম্মান ও অর্থলাভপুর্নক | 

মণিবন্ধের রেখাত্রয়ের মধ্যে একটী তারকাচিহ্কের 

সহিত একটা ক্রুশ ( £955 ) চিহ্ন থাকিলে, উত্তম 

স্বাস্থ্য বুঝায়। 

চিত্র ১১। 
শনির স্যাঁন হইতে একটী সরল রেখা ধ্রবিরেখাকে 

কর্তন করিতে জাতককে দরিদ্রাবস্থা হইতে উন্নত 

হইতে দেয় না। 

বুধের স্থান, হইতে আগত কোন রেখ! দ্বারা 
রবিরেখা কণ্তিত হইলে, জাতকের চিত্তচাঞ্চল্য 
উন্নতি পথে বাধা দেয়। 

স্বাস্থ্য রেখা হইতে একটী শাখা শিরোরেখার সহিত 
মিলিত হইয়া একটী শ্রিদুজ-চিহ উৎপন্ন করিলে, 

৫৪ 

৫৩ 

৫৬ 

৫৬ 

৫৩ 

৫৩ 
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১১ | 
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জাতকের উপাধির আগ্রহ এবং গুহাবিদ্যায়, 
(0০০16 501611০6 ) পারদরশিত! থাকে । 

দীর্ঘজীবনজ্ঞাপক | রর 

এই চিহ্ন গুহকুশ (07০99 550০ )-_ ইহা! 
গুহাবিচ্যা (71750101507 ) সচক। 

জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত ও কলহপ্রিয় হয় । 

অবিবেচন! প্রযুক্ত আত্মহত্যা-জ্ঞাপক। 

» ৮1; জাতক ক্ষমতাশালী, কৃতকশ্মা ও হ্বস্থশরীর হয়। 
2 

১১১০ | 
১১ ১১ | 

১) ১-১ | 

9) ২২ | 

১) ৩০৩। 

5 8-8 1 

» ৫-৫। যতগুলি সরলরেখা! আম্বুরেখা! জননীর পে 

যায়, জাতকের ততগুলি সামান্য রকমের কষ্ট হয়।, 

৬-৬। 

হৃদয়ের কোমলতা ও উন্নতি হুচক। .১. 

দীর্ঘায়ু: ও মেধা-নুচক । 

তস্থৃত1 ও সতত জ্ঞাপক । 

চিত্র ১২। 
একটী রেখা আমুরেখার প্রারস্ত হইতে উঠিয়া 

বৃহস্পতির স্থানের উপর দিয়! গিষ়1 শনির স্থানে শেষ 

হইলে, জাতক ধনশ্মোন্বত্ত হয়; এবং প্রশংনাভাজন 

হইবার জন্য ধশ্মচর্চ। করে । 

মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে কোন একটা রেখা হৃদয়-রেখা 

কর্তন করিয়। বক্রভাবে রবির স্থানে যাইলে, জাতক 

সম্মান ও প্রশংসা পাইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। 

শুক্রের স্থান হইতে কোঁন একটা রেখ। রবিরেখা 

কর্তন করতঃ বুধের স্থানে যাইলে, রবিরেখাকে যে 

ক্যানে কর্তন করে, সেই বন্সে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। 

প্রত্যাদেশ হৃচক। ঠা 

একটা রেখা শুত্রস্থান হইতে উঠিয়৷ আয়ুরেখা কর্তন 
করত মঙ্গলের ক্ষেতস্থিত কোন চতুক্ষোণের মধ্যে 

৬৩ 

৭৭ 

৩০ 

৪8৬ 

৩৯ 

৩৪৯ 

৩৪ 

পৃষ্ঠা 



॥%০ 

শেষ হইলে, কোন হৃষ্ট লোকের সহিত বিবাহ হইতে 

অব্যাহতি বুঝায় । 

চিত্র-_১৩। 
॥ ১-_-১ 1 শুক্রস্থান হইতে একটী সরল রেখ উঠিয়া শৃঙ্খলাকার 

হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, জাতক ৰা জাতিকা যথাক্রমে 

স্ত্রী বা পুরুষ হইতে আজীবন কষ্ট পায়। 

» ৩৩ । একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়! রবিরেখাঁকে কর্তন 

করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে শেষে হইলে, এ রেখ! রবি- 

রেখাকে যে স্থানে কর্তন করে, সেই বয়সে দুর্ভাগ্য 

উপস্থিত হয়। 

» ৪৪1 শুক্রস্থানস্থিত তারকাচিহণ (587) হইতে একটী 

রেখা উঠিয়া শনির স্থানে শাখাবিশিষ্ট (00:15 ) 

হইলে জাতকের অস্থথকর বিবাহ বুঝায়। 

চিত্র ১৪। 
» ১-২ 1 একটী যবচিহ্ৃ (1591909) শুক্রের স্থান হইতে শনির 

স্থান পধ্যন্ত (চিহ্ন_ ১) যাইলে এবং ভাগ্যরেখার উপর 

আর একটী যবচিহ্ন (1519170 ) থাকিলে, (চিহ্ৃ__-২) 

উভয় চিহৃই একবয়োনির্দিষ্ট স্থানে থাকিলে জীলোঁক- 

কর্তৃক প্রলোভন বুঝায় । 

৩। শুক্রের স্থানস্থিত তারকাচিহন হইতে একটী রেখ] উ্থিত 
হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রের উপর দিয়া বক্রভাবে রবির স্থানে_ 
যাইলে, এবং তথা কোন রেখা কর্তৃক কপ্তিত হইলে 

জাতকের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু হইতে তাহার 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝায়। 

). ৪। বুধস্থানের পার্খে হস্তসীমান্তে কতকণুলি ছোট ছোট | 

রেখ! থাকিলে, চিত্বচাঞ্চল্য থাকে; বৃহম্পতি ও চন্দ্রের 

স্থান উচ্চ থাকিলে, উক্ত ফলের নিশ্চন্ত| বুঝায় । 



অনুক্রমণিকা | 
ডী 

ধরনের মেরে বোরোর ৪৩৬ 

রেখাবিচার। 

হস্তরেখার বাশগ্ক্ূপ পর্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যায় যে, কাহারও দক্ষিণ 

হন্তের রেখ। অধিকতর স্পষ্ট, ও বাম হস্তের রেখা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, 

কাহারও বা বাম হন্তের রেখা পরিস্ফুট ও দক্ষিণ হন্তের রেখা তদপেক্ষা 

অপরিস্ফুট € কোন হন্তে রেখাস্শ্বন্ধীয় অপরিষ্ফুটতা এতাদৃশ অধিক হয় 

ফেনা টিপিয়া, সেই রেখা দৃষ্টিগোচর হয় না) আবার কাহারও বা! দক্ষিণ 

হস্তে যতগুলি রেখ। আছে, বাম হস্তের রেখার পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক 

বা অল্প। কোন রেখা উভয় হস্তে সমপরিমাণে স্থল, ও সমভাবে বিস্তৃত 

থাকিলে, তাঁহার ফল সম্পূর্ণ ফলিয়া থাকে; উভয় হস্তের কোন রেখা 

লমপরিমাণে শুক্র (এমন কি যাহ! টিপিয়। বাহির করিতে হয় ) হইলে, তাহার 

ফলও রেথান্ুষাম্ী পূর্ণ ফলিয়া থাকে । কিন্তু দক্ষিণ ও বাম হন্তের রেখাগত 

সলত্ব ও বিস্তার সম্বন্ধীয় তারতম্যানুলারে ফলেরও বিপর্যয় ঘটিয়” থাকে ; 

যথা_দক্ষিণ হস্তের রেখা বাম হস্তাপেক্ষা স্থল ও বিস্তৃত হইলে, পূর্ণলের 
বৈষম্য দৃষ্ট হয়; এরূপ বামহস্তের রেখা প্রবল ও দক্ষিণ হস্তের রেখ ছুর্ববল 

হইলে, তন্নিদ্দি্ট ফলের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া! থাঁকে। যদি দক্ষিণ হস্তের 
কোন রেখা প্রবল থাকে, এবং বাম হস্তে তাহার অভাব হয়, তবে তাহা 

অর্ধেকের অধিক ফলপ্রদ; কিন্তু বাম হস্তে রেখা স্থম্পষ্ট থাকিলে, এবং 

দক্ষিণ হব্ডে তাহার অভাব হইলে, তাহ! অর্ধেকের অপেক্ষা কম ফল প্রদান 
করে। এজন্ত সামুদ্রিকশাস্ত্রে দক্ষিণ হস্তকে “মুখ্যক্রিয়” (00৮5) হস্ত 

ও বামহস্তকে “গৌপক্রিয়" (05551৮5 ) হস্ত বলিয়া! অভিহিত কর! যায়। 

উচ্চতাবিচার। ) 

' করতলে গ্রহগণের যে স্থান আছে, হস্তবিশেষে সেই সকল স্থানের উচ্চতা 

অত্যুচ্চতা ও নিত] দেখিতে পাওয়া যায়; এই উচ্চতা ও নিম্নত! অনুসারে 

গ্রহগণের বলাবল ও ফলাফল বিচার করিতে হয়। (১) ঝৰ্তলে গ্রহদিগের 
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'স্বান মঙ্গলের ক্ষেত্র ( চিত্র ১) হইতে সামান্য উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ; 

(২) অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে উচ্চ হইলে, তাহ অত্যুচ্চ; ও (৩) 
খাতবৎ (গর্তের মত) প্রতীয়মান হইলে, তাহ! অন্চ্চ বা নিয় বলিয়া অভি- 

হিত হয়। করহলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহ- 

স্থানগুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, কিন্তু একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান 
হয়। সাধারণতঃ কোন গ্রহগ্তান উচ্চ হইলে, সেই গ্রহনিদ্দিষ্ট ফল পরিমিত- 

রূপে ফলে; অত্যুচ্চ হইলে গ্রহনির্দিষ্ট ফলের অনিষ্ঠকর আতিশয্য ও অন্ুচ্চ 
হইলে উহার অভাব হয়। বক্ষ্যমাণ উদ্বাহরণে ইহার উপলব্ধি হইবে। 

যথা--মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতক নাহসী, শান্ত, একগু:য়ে, দৃঢ়তক্ত 
হয়, বিপৎকালে ধীরতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে; অতুযুচ্চ হইঠো, জাতক 

জাঁকজমক করিতে ভালবাসে, অহঙ্কারী, হঠাৎকার্ধ্যকারী হিংস্ধ হনন- 
পর হয়, ও তাহার সরলভাবের অভাব ঘটে; এবং নিম্ন হইলে ভীরু ও 

বালস্বভাবসম্পন্ন হয়। মঙ্গল যেরূপ আমাদিগের শ্বভাবের উপর আধিপত্য 

সেইরূপ স্থাবর সম্পত্তির উপরও উহার আধিপত্য আছে )-উহা'র 
কানের কোমলতা কঠিনত! আমাদের স্থাবর সম্পত্তির শ্রাস বৃদ্ধির সুচনা 

করে। যথা--উভয় হস্তে মঙ্গলের প্রথমস্থান (চিত্র ১১৪ ) কঠিন ও উচ্চ 

হইলে, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিত্ব, একহস্তে কঠিন ও অপর হন্তে কোমল 
হইলে, স্থাবর সম্পত্তির উপর ঞণভার ও উভয় হস্তে কোমল হইলে, উহার 

নাশ বা শুন্যতা বুঝায়। মল্গলের উভয় স্থানের কোন স্থানে কাল বিন্দু 

থাকিলে, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির নাশ সুচনা! করে । তৃম্যাদি ক্রয় করিবার 

উদ্যোগ-সময়ে মঙ্গলের প্রথমস্থান অপেক্ষাকৃত কঠিন অনুভূত হয়। * এইরূপ 
অন্যান্ত গ্রহেরও ফলাফল গ্রহগণের সংস্থানাদি হইতে উপলব্ধ হয়। 

* স্থাবর সম্পত্তিনন্বস্বীয্ন চিহ্র সংস্থানাদির উর কোন ৬০ গ্রন্থে গাইতে পারি 

নাই; ইহ! কোন উন্নত মহাত্বার মুখ হইতে অধিগত। 



তনা্হত্রেক স্পিক্ষা। 

প্রথম অধ্যায়। 

সামুদ্রিক লক্ষণ। 

শিদ্য। গ্রভো! সামুদ্রিক শাস্ত্র কি, তাঁহার বিষয় কিঞি'ৎ জানিতে ইচ্ছ! 
করি। এক্ষণে তংসন্বদ্ধীয় উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব। 

১। গুরু । যে শাস্ব, শরীর-চিহন অবলম্বন করিয়া মন্ুষ্তের ভূত, ভবিয্যৎ, 

ও বর্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশ্তভ ফলসমূহ জানাইয় দেয়, তাহাকে 
সামুদ্রিক শাস্ত্র কহে। এই শাস্ত্রে মনুষ্তের করতল, অঙ্গুলী, অঙ্গুলীগর্বর, ও 
শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন সমুদর দ্বার! মন্তুষ্ের ত্রিকালের যাবতীয় শুন্চাশুভ 

ঘটনাবলী, অর্থাং-_মনুষ্তের পরমায়ুঃ, প্রতি, বিষয়জ্ঞান, বিদ্যান্ুশীলন, অর্থা- 

গম, গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি জীবনঘটিত ব্যাপার তন্ন 

তন্ন করিয়া দেখাইয়। দেয়। 

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইতেছি। অঙ্থুলীর গঠন ও আঁকার 

হইতে মনুষ্তমাত্রেরই স্কভাঁব চরিত্রাদি জানা ঘায়। যথা, যে ব্যক্তির অঙ্গুলী- 

গুলি স্থুল ও-করতল অপেক্ষা ক্ষুদ্র (লম্বা! নয়), সে ব্যক্তি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, 

দৃঢ়বিশ্বাসী, চঞ্চল ও উগ্রম্বভাবযুক্ত, স্বল্নবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রত্যুৎ্পন্নমতি এবং বিলাসী 
( উত্তম আহার, বিহার ও পরিচ্ছদের জন্য ব্যস্ত) হয়। আবার যাহার অঙ্কুলী 

করতল অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে হুস্মবিষয় অনুশীলন তৎপর, শিল্পকন্ম ও 

চিত্রাঙ্কন করিতে সক্ষম এবং ঘটনাবলীর সময় ও নাম স্মরণ রাখিতে সবিশেষ 

পটু দেখা যায়। ইহাতেই দেখ যে, অন্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য প্রভেদে স্থল ফলের 
কত ইতরবিশেষ হয়। . 



২ সামুদ্রিক শিক্ষা । [ কৃচ্যগ্র, চৌক অঙ্গুলী। 

শিগ্ভ। গুকদেব! এক্ষণে হস্তাঙ্গুলী দ্বারা ব্যক্তিগত শুভাশুভ ঘটনাবলী 

যাহাতে জানিতে পারা যায়, তৎসন্বন্বীয় কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনীয়। হস্তা- 

টা সাধারণতঃ কয়ভাগে বিভক্ত ও তাহা কিরূপ? 

২। গুরু। জ্াধারণতঃ হস্তাঙ্ুলী সাঁত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ভিন্টী 
গ্রধান-স্চ্বগ্র €(1১917904 ), চতৃক্ষোণ অর্থাৎ চেক (50810 ), স্থলাগ্র 

২0১01: ), এবং অপর চারিটী-_-অগরিপুষ্ঠ (10109010800), শুগ্ডাকার 

(0911৫), বিচারহৃচক (17100591119), এবং মিশ (11500) 1 | চিত্র ৩] 

শিল্প । তিন প্রকার প্রধান হস্তা্ুলীর মধ্যে সুচ্যগা (০70৮7) 

অন্ুুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ? 

৩। গুরু। হস্ততল নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষৃদ্র, অর্থাৎ মাঝারি 'ও গনী সরল 
সরল, বৃদ্ধান্থুলী ক্ষুদ্র ও দেখিতে স্থন্দর এবং অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব (ন"সংযুক্ত 
পর্বব বা পাব ) ক্রমশঃ ক্স ও সরু। [চিত্র ৩। ক] 

শিষ্ষ। এরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কি প্রকার? 

৪। গুরু । যাহার হস্ত সৃচ্যগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট, মেই জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, 
সমদশ্শা ও দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হয়; আরও স্বাভাবিক উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন হয় ; 

আবার এত কল্পনাপ্রয় হয় যে, অধিকাঁংশ পার্থিব বিষষ কল্পনা-শক্তি দ্বারা ' 

বুঝিতে চেষ্টা করে, ও গভীর কল্পনাষ এত মগ্ন হইয়া যাঁয় যে, পরিশেষে প্ররুত 
বিষয়ের ধারণীও করিতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে তাহার ভবিষাৎ বিষন্ব 

বলিবারও শক্তি হইয! থাকে । 

শিগ্য। এরূপ লক্ষণসম্পন্ন জাতকের জ্ঞান ও কার্ধ্য প্রণালী কিরূপ? 

৫1 গুরু। যে সকল বিষয়ে কল্পনা-শক্তির আবশ্ঠাকত। নাই, যাহাতে 

ধন্ম ও প্রণয়ের সম্পর্ক নাই, এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অর্থাৎ যাহাতে মন 

আকৃষ্ট না হয়._এই সকল বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই নয় বলিয্! প্রতীয়মান 
হয়। তাহার হৃদয় অত্যন্ত সরস হয় এবং সে রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে 

পারে৷ তাহার হৃদয় ধন্মভাবে ও করুণরসে পুর্ণ থাকে। | 

শিথ্যু | চতৃক্ষোণ অর্থাৎ চৌক (১0105:0) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হন্তের 

লক্ষণ কি? | ॥ 

৬। গুরু। এইরূপ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী বড় এবং তাহার মূলদেশ অর্থাৎ * 

তৃতীয়পর্ব অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা মাংসল হয়। হস্ততল মাঝারি, গভীর ও 



লাগত অঙগুলী ] সামুদ্রিক লক্ষণ। ৩ 
৪ 

কঠিন হয়, এবং অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব অর্থাৎ্থ নখসংঘুক্ত পর্ব চতুফোণের স্তায় 
দেখায় বলিয়া, ইহাকে চতুক্ষোণ বা “চৌক” কা যায়। [চিত্র৩।খ] 

শিশ্ভ। একপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ ? 

৭ গুরু । যাহার হস্ত চতুক্ষোণ-অঙ্কুলীবিশিষ্ট, সে বান্টি শান্ত-গ্রণাবলম্বী, 

সৃক্বুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণানুসন্ধায়ী বিদ্যান্গুরাগী ও সম্যতাও্ব হয। আর যদি 

অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব অর্থাৎ নখসংযুক্ত পর্বব সম্পূর্ণ বা অধিক পরিমাণে চতুক্ষোণ 
(চৌক) দেখায়, তাহা হইলে জাতক নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয় । 

শিগ্ভ। এরূপ বাক্তির কাধ্য-প্রণালী ও জ্ঞান কিরূপ? 

৮। গুরু। চতুফ্ষোণ অঙ্গুলীবিশিষ্ই জাতক রাজনীভিবিষয়ে পারদশী 

হয় ও সকল বর্মই কর্তব্যান্ুরৌধে করিয়। থাকে; দর্শন-শাস্্সীদি শীঘ্র 

আত্মত্ত করিতে পারে; একবারে অনেক কার্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জন্য 

আত্বাভিমানও করিধ! থাকে; যে সকল ক্রিয়া নিপুণত! আব্গক, যথা, 

শিকার করা, বিলিয়ার্ড (11110 ), দাতক্রীড়াদি এবং অন্যান্ত কার্ধ্য-__যাঁহাতে 
ক্স লক্ষোর প্রয়োজন-_সেই সকলে সবিশেষ শিপুণতার পরিচয় দিয়! থাকে; 

পক্ষী পুষিতেও ভালবাসে । 

শিল্ভ। স্থুলাগ্র (31901) অঙ্কুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি? 
৯। গুরু। অঙ্গুলীর নখসংযুক্ত পর্ব বা প্রথম পর্ব মূল অপেক্ষা স্থূল, 

প্রশস্ত ও চ্যাপ্ট। এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হয়। (চিত্র ৩। গ) 

শিন্ত। এরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়? 

১০। গুরু । যাহার হস্তের অন্গুলী স্থুলাগ্র ও চ্যাপটা (৭1৮110) 

সেই জাতক কারধ্যততপর হয়; কিন্তু এইরূপ অঙ্গুলীসংলগ্র করতল যদি কঠিন 

হয়, তবে তাহার কার্যাতৎ্পরতা অধিক পরিমাণে দেখ! যায়; আবার করতল 

কোমল হইলে শারীরিক কাধ্য অপেক্ষ। মানসিককার্ষ্যে তাহাকে অধিক দক্ষ 

দেখা যায়। .আরও সে ব্যক্তি পরিশ্রমী, ধের্ঘযাবলম্সী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (এমন কি 

একগুয়ে ), স্বাধীনতাপ্রিয় ও আমোদশ্রিয় হয়; এবং করতল কঠিন হইলে, 
,কোন একটা বিষয়ের সুংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়'রাথে।  * 

শিগ্ভ। এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কাধ্য-প্রণাঁলী কিরূপ ? ' 
১১। গুরু । যে সকল কার্য্যে দৈহিক উন্নতি হয়, (ব্যায়াম, অশ্বারোহণ 

ইত্যাদি) এরূপ লক্ষণীত্রান্ত জাতক তাহা৷ করিতে তালবাসে, ও সাধারণ-তন্- 



8 সামুক্দিক শিক্ষা । [ অপরিপুষ্ট, শুণ্াকার অঙ্গুলী। 
পারার 

ণালীর অনুরক্ত ও বাণিজ্যপ্রিয় হয় ) কল কারখানার কার্যে নিপুণত৷ দেখায়; 
কুকুর ও ঘোটক ইত্যাদি পুষিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়। 

শিষ্য । এক্ষণে প্রধান তিন প্রকার অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম। অপর 
চারি প্রকারের মধ্যে অপরিপুষ্ট (70167000762 ) অঙ্গুলীবিশিষ্ হস্তের 

লক্ষণ কি। “ 

১২। গুরু। অপরিপুষ্ট অশ্ুলীবিশিষ্ট হস্তের তলদেশ অঙ্গুলী অপেক্ষা 
বড়; অঙ্ুলীগুলি ছোট, মোটা ও শক্ত; নখ ছোট; করতলে ভাগ্য-রেখা 

(8০60159 110০) প্রায়ই থাকে না, বা অস্পষ্টভাবে থাকে ; আর বৃদ্ধাঙ্থুলী 
ছোট ও বক্র হয়। [চিত্র ৩। ঘ] 

শি্ভ। এ্ররূপ হস্তাঙ্গুলাবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয় ? 

১৩1 গুরু। উক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক সমাজবন্ধনে থাঁঞিতে 

ভালবাসে ; অবিবেচক অল্পবুদ্ধি ও অত্যন্ত একগু'য়ে হয়, এবং প্রায়ই ধারণী- 

শক্তিহীনও হইয়া থাকে । 
শিশ্ত। এঁব্প লোকের জ্ঞান ও কার্ধ্য-প্রণালী কিরূপ হইয়! থাকে ৭ 
১৪। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা 

অর্থোপাঁজ্জন করে; তাহার বিদ্যাভ্যান এককালেই হয় না, বা অতি অল্প পরি- 

মাণে হইয়া থাকে; এবং ফেরিওয়ালা, কসাই, ঘোড়ার সহি ইত্যাদির ন্তাঁ় 

নীচকন্মে রত হয় ; আঁর শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে ? 

শিষ্য । শুণ্ডাকাঁর (0০71০) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ? 

১৫। গুরু। শুগাকার অস্থুলীবিশিষ্ট হস্ত প্রায়ই সুচ্যগ্র অস্গুলী বিশিষ্ট 

হস্তের স্তাঁয় হয় ; কেবল ইহাঁর অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ গোড়া, স্থলও প্রশস্ত এবং 

অগ্রভাগ ক্রমশঃ শৃক্মা বা সরু হইয়া! শুগাঁকার ধারণ করে। ( হৃচ্যগ্র-অস্ুলীর 

কেবল নখসংযুক্ত পর্বব ক্রম: সরু হয়, কিন্তু শুগাঁকার অঙ্গুলী মূলদেশ হইতে 
অগ্রভাগ পধ্যন্ত ক্রমশঃ সর হইয়! যাঁয়)। শুগাকার অস্গুলীবিশিষ্ট হস্তে 
তলদেশের গ্রহ-স্থান সকল প্রায়ই উচ্চ হয়। [চিত্রও। চ] 

শিগ্ভ। এরূপ অঙ্ুলীবিশষ্ট জ'তকের স্বভাব কিরূপ ? 
১৬। গুরু । উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট জাতক, সৃচ্য গ্র-হস্তাস্থুলীবিশিষ্ট জাতকের 

হ্যায় যথেষ্ট সদ্গুণসম্পন্ন হয়; কিন্তু ইন্দিয়ন্থখ ভালবাসে, এবং আমোদপ্রিয়, 

আত্মস্থথী ও যশঃওাথী হয়) অর্থ অপেক্ষ। আমোদ, আমোদ অপেক্ষা সৌন্দধধ্য 
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আঁধক পরিমাণে ভালবাসে; অন্ত লোকের মতামত গ্রাহ্য করে ন|; প্রায়ই 

অলস হয় এবং নির্জনে থাকিতে ভালবাসে । 

শিষ্য। এরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের জ্ঞান ও কাধ্য-প্রণালী কিরপ? . 

১৭। গুরু। শুপ্ডাকার অস্ুলীবিশিষ্ট জাতক রমণীপ্রয় এবং সামান্ঠ 

মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণে সম্্থ হয়; অধিক বাক্যব্যয় করে ; আর 

কাঁধ্যতঃ অধাবসাঁযী স্বাধীন্তাপ্রিয়, ভীত, নম, বৃথাগর্বিত এবং কখন কখন 

অধিক আশাপুর্ণ বা আশাশৃন্ত হয়; কাহারও আজ্ঞা বহন করিতে কিন্বা 

কাহীকেও আজ্ঞ! করিতে ইচ্ছা করে না; সাংসারিক তুখ অকিঞ্চিংকর 

বলিয়া বৌধ করে। 

শিষ্য | বিচারন্থচক (1721,11090100)194 ) অঙ্গুলীযুক্ত হস্তের লক্ষণ কি? 

” 3৮1 গুরু। 'করতল বড় ও পুষ্ট; অঙ্গুলীর গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট সকল 

পরিপুষ্ট ; অঙ্গুলী ক্রমশঃ শুগাকার হইয়া অগ্রভাগ চতুষ্কোণ বাঁ চৌক 

(91085) ও লম্ব! হয়। বৃদ্ধান্থলী বড় এবং ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ 

ও বিস্তৃত হয়। [ চিত্র ৩। ছ] 

শিষ্য। এরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরূপ? 

১৯। গুরু । উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতক সত্যানুসন্ধায়ী ও বিবেকী এবং 

অধ্যাত্ব-শাস্ত্রবিৎ হয়। | 

শিষ্য। এরূপ হস্তমুক্ত লোকের জ্ঞান ও কার্ধ্য-প্রণালী কিরূপ? 

২০। গুরু। প্ররূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক স্ুক্মতত্ব ও কারণ বিচার না৷ 

করিয়া কোন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয় না, এবং সকল বিষয় সত্যানুসন্ধান দ্বারা স্থির 

করিয়া, পরে নিজের ইচ্ছামত কার্ধ্য করে; নীতিশাস্ত্, দর্শনশাল্ত, ও পরীক্ষণীয় 

শান্্রসকল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে; এবং স্তায় অন্াঁয় বিচার করিয়া কার্ধ্য 

করে ; ও অধ্যাত্মিক তত্ব লইয়] জীবন অতিবাহিত,ক্রে। 

শিষ্য। মিশ্র (813৩৭) অন্ধুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি? 

২১। গুরু । এইরূপ হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নানা প্রকার । পুর্ব্বোক্ত ছয় 

প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট অঙ্গুলী ছুই হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়” একটী হস্তের 

অঙ্থলীর অগ্রভাগ হয় ত চৌক এবং সথলাগর, কিন্তু অপরটী চৌক এবং জগ্ডাকার 

সময়ে নময়ে দশটি অঙ্ুণীর মধ্যে এক প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট ছুইটী অঙুলী 
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দেখা যায় না। কোনটা হৃচাগ্র, কোনটা চতুষ্ষোণ, কোনটা স্থুলাগ্র ইত্যাদি 

দেখিতে গাওয়া যায়। 

শিষ্য। এরূপ অগ্গুলীবিশিষ্ট লোক কিরূপ স্বভাবের হয়? 

২২। গুক্ত। ফথিতরূপ লক্ষণা'ন্রান্ত জাতক সব্ধ কম্মে রত হয়, অনেক 

বিষয়ের অনুসন্ধীন রাখে এবং অনেক কার্যে দক্ষতা প্রকাশ করে। ইহারা 

যেকোন কর্মে উপস্থিত হউক ন| কেন, আঁপনাদ্বিগকে তাহাতে সহজেই 

নিযুক্ত করিতে পারে । 

শিষ্য । এরূপ হস্তধিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কাধ্য-প্রণালী কিরূপ? 

২৩। গুরু । উক্লজূপ লক্ষণীক্রান্ত জাতক সর্দদ বিষয়ে সামগ্রস্ত 'রীখিতে 

পাঁরে; রাঁজকাধ্যে ও ব্যবসায়ে পটু হর; কৃষিকাধ্য, শিল্পকণ্ম, ধর্্মবিষয় 

এবং আরও অনেক বিষয়ের একত্র সামগ্রীস্ত করিতে চেষ্টা করে; ফলে, সকল 
কাধ্যই জানে, কিন্তু কোনটাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না; যদ্যপি 

ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্ধ্যগুণ বিশিষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে কোন এক বিষয়ে 

নিযুক্ত থাকিলে, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়! সেই বিষয়ে বিখ্যাত 
ও অদ্বিতীয় হইতে পারে । সদসদ্বিচাব না করিয়াও, যথাবিধি কার্ধ্য 

করিতে পারে। দেবোপাসক হ্ইয়াঁও ধার্শিক হয় না; সাহস সত্বে বিবাদ 

ভালবার্সে না; এবং অর্থোহপন্ন সুখ্যাতি ভিন্ন সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া 

মনে করে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় । 

অন্ুলী-সংস্থান। 

শিষ্য। অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে অন্গুলীর পন্ম সকল যে ছোট 
বড় দেখিতে পাওয়। যাষ, ইহ্ছার অর্থ কি? 

২৪। গুরু । বৎস! ইহার অর্থ একে একে বলিতেহি, মনোযোগ 
পর্ববক অবণ কর। 

.ত-্জনীর বা প্রথমাঙ্গুলীর প্রথম পর্বর্ব (যে পর্ষে নখ সংযুক্ত থাকে ) মেষ 
রাশির বলিয়! নির্দিষ্ট হয় ; এ অগ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ন বৃষ রাঁশির এরং তৃতীয় পর্ব 

মিথুন রাশির স্থান; এরূপ অনামিকার ব| তৃতীঘাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব কর্কটের, 

দ্বিতীয় পর্ব সিংহের এবং তৃতীয় পর্ধ কন্ার ; কনিষ্ঠার ন৷ চতুখ|পুপীর প্রথম পর্বব 

তুলার, দ্বিতীয় পর্ব বুশ্চিকের এবং তৃতীয় পর্ব ধনুর ; এবং মধ্যমার ব। দ্বিতীয় 
স্লীর প্রথম পর্ধ মকরের, দ্বিতীয় কুস্তের এবং ডতীয় পর্ধ মীনের; 

এইরূপে চাঁরিটী অঙ্কুলীর বারটী পর্বে বাঁরটী রাঁশিব স্থান নিরূপিত আন্দে। এই 
সকল অবলম্বন করিয়। জাঁতকের জন্মলগ্র স্তির কর! যায়। এতত্তিন্ন জাতক কোন্ 

লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা স্থির করিতে হইলে, দেহের অন্যান্ত স্তানগত 

চিহ্ন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকারের সম্বন্ধে বিচার করাও আবশ্যক । * [চিত্র ১] 
তর্জনী বা প্রথমাঙ্ুলী, মধ্যমা বা অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলী, 

কনিষ্টা ব! চতুর্থাঙ্থুলী এবং বৃদ্ধাঙ্থুলীকে ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতির, শনির, রবির, 

বুধের ও শুকরের অঙ্কুলী বলে। [চিত্র ১€১--৫)] 

যদি তর্জনী মধ্যমাঁর স্তাঁয় সমান দীর্ঘ হয়, তাহ+*হইলে, জতিক গর্বিত ও 

বিলাসী হয় এঁবং আপনাকে অতান্ত বুদ্ধিমান জ্ঞান করে। আর যদি কোন সভা 

স্থলে আস্মীম স্বজন নিজাপেক্ষা হীনবেশে উপস্থিত থাকে, আহা হ হইন্সে নিজের 
নী লি ৪8 শন টি শট 

* মেষলগ্রের প্রথম অংশে জন্ম হইলে একটা ছোট হল-চিত কপালের “পর মস্তকের 

চুল যেখ।নে আরস্ত হইয়াছে, ঠিক তাহার নীচে থাকে ; দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে, কপালে 

তিল-চিহ্ন খাকে ; কিন্ত এই চিহ কপালের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে, কেবল চুলের 
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নিজের সম্পকীয় লোক বলিয্বা পরিচম্ন দিতে চাহে না! ; কিংবা অত্যন্ত 

কুঠিত হয়। কিন্তু তর্জনী মধ্যমাপেক্ষা ছোট ব| স্বাভাবিক গঠনের হইলে 
জাতক কম্মঠ ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হয় । 

তঞ্জনীর প্রথম পর্ব অপন্ম ছুই পর্কধ অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক ধর্ম 

সম্বন্ধীয় বাগা্ন্বরে রত থাকে এং দীর্থ ও শুচ্যগ্র (7০106০0 ) হইলে, প্রকৃত 

ধার্মিক হয় এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পর্ব সর্বাপেক্ষা 

দীর্ঘ হইলে, উচ্চাভিলাষী হয়; এবং তৃতীয় পর্ব অন্য ছুইটী পর্ব অপেক্ষা 

দীর্ঘ হইলে, জাঁতক অহঙ্কারী হয় এবং নিজের আধিপত্যবিস্তারে চেষ্টা করে। 

যদি তর্জনীমধামাঙ্গ,লীর প্রথম পর্বের মধ্যদেশ পধ্যস্ত লম্বা অর্থাৎ লাধারণ 
গঠনের হয় ও নিগ্রস্থি অর্থাৎ গীইটশূন্য হয় এবং বৃহস্পতির স্থান; যাহার 

বিশিষ্ট বিবরণ পরে বলা যাইবে) উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্মসবন্থীয় 

ভাঁণ (বুজরূগী ) দেখাইতে ভালবাসে । তর্জনীর প্রথম পর্ব চতুৃক্ষোণ অর্থাৎ 
চৌক (9071815) হইলে, জাতক অভাব বা ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে সত্য অনু 

সন্ধান করিতে সক্ষম হয়, এবং বন, উপবন ও পর্ধতাদির চিত্র অঙ্কিত করিতে 

নীচে থাকে ন। ; এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে মুখের ছিত্রের নীচে অধরের উপর ধ। দাড়িতে 

তিল-চিহ্ থাকে । এই অংশগুলিকে দ্রেককান বলে। এই লগ্নে জন্ম হইলে, শরীর কৃশ 

কিন্ত দৃঢ়, আকার মাঝারি ( লম্বাও নয় বে'টেও নয়) মুখ ও ঘাড় লম্বা, ভ্রাদ্বয় লোমশ 

অর্থাং অধিক লোমবিশিষ্ট, বর্ণ শ্যামল চুল কাল এবং প্রকৃতি উগ্র হয়। প্রথম অংশে 

ও শেব অংশে জন্ম হইলে, অতি অঙ্স প্রভেদ হয়, অর্থাৎ প্রথমাংশে জাতক সবল এবং 

দ্বিতীয়াংশে ছ্ব্বল হয়। 

বৃষ লগ্রের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, কঠদেশে ব! শ্রীবার সম্মুখ অংশে তিল-চিহন থাকে, 
কিন্তু এই চিহ যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় তাহ হইলে, অশুভশুচক হয়; দ্বিতীয়ংশে জন্থিলে 

তিল-চিহ্ন গ্রীবার পার্খদেশে থাকে এবং তৃতীয়াংশে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে খাকে; এই 

ঘাড়ের তিল অতান্ত উচ্চ €( আগ্গিলর মত ) হয়। এই লগ্রস্থ জাতকের শরীর মধ্যাকার, 

কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ ললাট বিস্তৃত মুখ পুষ্ট ব। ভরম্ত, চক্ষু বৃহৎ, ওষ্ঠ স্থল, না'সিকা' প্রশস্ত, কেশ 

কুঞ্চিত এবং প্রকৃতি অতান্ত কষ্টসহিষু হয় ; সে সর্বদা অজিয়মীণ থাকে, কিন্ত বাগ হইলে 
চগ্ডালবৎ ব্যবহার কনে । | 

মিথুন লগ্রের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, একটী ভিল-চিগ্ন হ্বন্ষের সন্নিকটে দক্ষিণ হস্তে 
উপরিভ।গে থাকে 7 দ্বিভীয়াংশে এই চিহৃটী বাম হত্তের এরূপ স্থানে থাকে ; এক ত্তীয়াংশে 

এই চিহ্থটী কমুইয়ের নীচে প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায়। এই লগ্নের জাতক সরল ও 



ভর্জমী-মধামা-অনামিক। | ] অঙ্গুলী-সংস্থান | | ১ 

ভালবাপে। তর্জনীর প্রথম পর্ব স্থৃলা গ্র (9]00129) হইলে, জাতক ভাণ- 
প্রিয় (বুজরূগ ) হয়। 

মধ্যমার প্রথম পর্ব সৃচ্যগ্র (17৮67 ) হইলে, জাতক কোপন ( খিটু- 
খিটে ) ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট) চতৃক্ষোণ অর্থাৎ চৌক (9৭899 ) হইলে, গর 

এবং স্থুলাগ্র (91)%৮81:,09 ) হইলে চিন্তাশীল ভয়। অধ্ামা বক্র হলে, জাজ্ক 

হত্যাকারী হয়। ইহার প্রথম পর্ব অপর দুইটী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জানক 

সর্ববদ| মৃত্যুকামনা করে ৷ দ্বিতীক্ব পর্ব দীর্ঘ হইলে, কৃষিকর্মে।ও যন্গসন্বন্ধী় 
কার্য্যে সক্ষম হয়; উদ্ভিদ্বিদ্যাশীলনে নৈপুণ্য ও উদ্ভিজ্জ ওষধেব প্রযোন্গ 

সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হয়। ইহার দ্বিতীয গ্রন্থি মোটা হইলে, জাতক গণিন- 

বিদ্যান্থশীলন ও বিশুদ্ধ শাস্ত্াধ্যযন করে। তৃতীয় পন্দ দীর্ঘ হইলে, জান্ক 

ঈর্যানেশিট হয়। ম্ধামা অনুচ্চ গ্রন্থিবি।শষ্ট ( গেঁটে ) হইলে, জাতক গুহাশাস্্ 

যোগশাস্্, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজালশাসম্ম ইত্যাদির শিক্ষা করে। 

আনামিক! তর্জনীর সমান দীর্ঘ তইলে, জাতক শিল্পবিদায় পারদর্শী 
ও ধনশালী হয়? মধামাৰ সমান হইলে, দ্যনতরত অর্থাৎ জুয়ারি হয়; উষ্প 

অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিদ্যাসন্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, অর্থাহ 

বিনা উপদেশে শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে; কিন্তু এই জ্ঞান সময়ে 

দীথ।কারবিশিট, উজ্জ্বল শ্যাম ব1 পিঙ্গলবর্ণ যুক্ত হয়; ইহার দৃষ্টি চ্চল হয়, এবং ই 

কশ্ধঠ, গান্তীযাহীন ও শৃবুদ্ধি বজিয1 বোধ হয়। 

মকর লগ্নের প্রথমাংশে দাক্ষণ জানুব উপর, দ্বিশীয়াংশে বাম জানব উপন “* 

ততীয়াংশে জানুর নীচে তিল-চিঙ্ থাকে । এই লগ্ের জাতকেব শরীব কুশ এবং কখন 4: 

বক্র ও ভগ্রপ্রায় দেখা যায় (মুখাবযব পাঁংলা, লন্বা! এবং চোস্ত ; এবং শ্বাঙ্ষ অর্থাৎ 

(দাড়ির চুল ) পালা হয়। এবং জাতক কাযাতঃ চৌকশ, স্থির ও কৌতুকপ্রিয হয়। 
কুম্ত লঞ্পের প্রথমাংশে দক্ষিণ পদে, দ্বিতী7াংশে বাম পদে, এবং ততীয়াংশে পায়ের 

ডিমের উপর তিল-চিহ্ন থাকে । জাতকের শবীব মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, মুগ পূরস্ত ও লম্বা, 

বর্ণ পাও, চুল কাল এবং চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ হয়। জাতক দেখিহেও গতী হয়। 

মীন লগ্নের প্রথম।ংশে তিল-চিজ্ দক্ষিণ পদশলে:, দি ঠীয়াংশে বাম পদভলে এনং 

তৃভীরাংশে গুল অর্থাৎ গোডালীতে খাকে । জাতকের শরীব খর্ববাকার ও স্থৃগ, স্বন্ধ গেল, 

চুল কট!, মুখ গোল, বর্ণ গৌর, প্রকৃতি অলস হয় ; এবং জাতক ন্বরাপায়ীও হইয়। থাকে। 

কর্কট লগ্রের গ্রথনাংশে জন্ম হইলে, শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার হুঃ- একটা চুলবিশিষ্ট একটা তিল 

চিহু দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে থাকে ) দ্বিতীযাংশে এ চিহ্ন দক্ষিণ »ক্ষের নিঙ্থভাগে এবং 

্ ০. 



১৬ সামুন্দ্রিক শিক্ষ।। [ অনামিকা-কনিষ্ঠ)। 

(উন্নতির ক্ষতি করে। অনামিকা চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (99916) হইলে, 
জাতক সকল বিষয়ে কারণাঙ্সন্ধায়ী হয়, এবং শিল্পসন্বন্ধে অনুসন্ধান করে। 

এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিক্পবিদ্তাপ্রিঘ এবং দ্বিতীয় 
পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, গঠন গড়িতে, অর্থাৎ কুস্তকারের কাধ্য করিতে পারে; 
আর ধনী হইবার চেষ্টা করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব স্থলাগ্র (908511586 ) 
হইলে, জাতক কর্মঠ ও তর্কশান্ত্রে পারগ, বক্তা এবং নর্তক হয়। অঙ্গুলীর 
প্রথম গ্রন্থি ( গাঁইট ) মোটা হইলে, শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসুক, এবং 

দ্বিতীয় গ্রন্থি মোটা হইলে, অর্থলোভী অথচ অর্থে সদ্ব্যবহারক্ষম হয়। 

কনিষ্টাঙ্থুলী মধ্যমার প্রথম পর্বের মধ্যতাগ পধ্যস্ত দীর্ঘ হইলে, জাতক 
বিদ্যাপ্রিয় হয় এবং সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জনে বিশিষ্ট, যত্ব করে, 
ও বিজ্ঞানশান্ত্রের নিগৃঢ় তত্ব সকল আয্ত্ত করিতে পারে। দবনাঁমিকার 
সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক স্বপণ্ডিত, বিজ্ঞানশান্ত্রবিৎ ও মহাজ্ঞানী হয় ।" যদি 

অপর চিহ্ন সকল অপরিস্ফুট হয় ও শুভচিহ্ন না থাকে এবং এই অস্কুলী 

অপেক্ষারূত দীর্ঘ হয়, তাহ! হইলে জাতক ধূর্ত ও শঠ হয়। এই অঙ্গুলী অতি 

ক্ষুত্র হইলে, জাতক তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, সারগ্রাহী ও সত্বর ভালমন্দ বিচারে 

সক্ষম হয়। এই অশ্ুলী শৃচ্যগ্র (০17660 ) হইলে, গুহাবিদ্যার শৃশ্রতত্ব- 

তৃভীয়াশে উহার পার্থভাগে থাকে । এই লগ্নের জাতকের শরীরের গঠন মধ্যাকার কিন্ত 

শরীরের উর্দদেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয় ; মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার, বর্ণ মলিন ও ঈষৎ পাও চুল 
কটা, চক্ষু কট। ও ছে; প্রহৃতি কোমল ওস্ত্রীশ্ঘভাবাপন্ন এবং শ্রেম্মধাতুবিশিষ্ট হয়। 

সিংহ লগ্রের তিন অংশের তিল-চিহ্ কর্কট লগে ন্যায় হইয়1 থাকে, কিন্ত ইহ1 বক্ষের 

বাম ভাগে খাক্ষে। এই লগ্নের জাতক দীর্ধাকার, প্রশত্তত্বদ্ধ, বিশালচক্ফুঃ ; ইহার কেশ 

হরিপ্রা, বিরল (পাৎল1), নথ রক্কবর্ণ গোলাকার ব! চ্যাপ,টা1। জাতক উগ্রশ্থভাব ও দৃঢ়- 

প্রতিজ্ঞ হুম ; এখং উচ্চাভিলাবীও হয়। 

কম্যা লগ্রের প্রথমাংশে জন্মসিলে, তিল-চিহ্ন উত্তয় বক্ষের মধ্যে বা! উরের উপর ; 

খবিতীয়াংশে উদরের উপর বং তৃত্তীয়াংশে তলপেটের নিম্নভাগে থাকে । এই লগ্নের 

জাতকের শরীর মধ্যকার, পরিক্কৃত এবং উজ্জল শ্যামবর্ণ, কেশ কৃষ্চবর্ণ হয়। ইহার প্রকৃতি 

নিশ্তেজ, স্থির, কর্কশ হয়, কখন কখন চঞ্চলও হুইয়! থাকে ; এবং শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নে অত্যন্ত 
আসক্তি খা টি ূ 

তুলা লগ্রের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ন কোমবে, দ্বিতীয়াংশে পেটের উপর নাভির সন্িধানে 

এবং তৃতীয়াংশ তলপেটের মিয়ঙেশে থাকে । জাতকের আকার স্ুচারু ও দীর্ঘ, কেশ অতন্ত 
কৃ, মুখঙ্জ। হদ্দর, চক্ষুঃ নবীলবর্ণ, দৃি উজ্জল এবং মনোহর হয়। সে উচ্চংভিলাধীও হুয়। | 
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শী 

দ্বারা জ্ঞানলাত করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব চতুষ্ষোণ অর্থাৎ চৌক 
(9998:5 ) হইলে, জাতক অনেক বিষয়ে নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিতে পারে ; 
ইহার সহিত বৃদ্ধা্গলীর দ্বিতীয় পর্ব স্থূল হইলে, জাতক কাধ্যকালে ভাব 
প্রকাশে পটু হয়। স্থুলাগ্র (87৪512/9) হইলে, বিজ্ঞানশাস্তরে অত্যন্ত রত 
থাকে, কারুকাধ্যে পটু হয়, ও সকল বিষয়ে বক্তুতা করিতেও পারে; কিন্তু যি 
বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকে, এবং অঙ্কুলীর অগ্রভাগ স্থূল হয়, তাহা 
হইলে, চৌরম্বভাবসম্পন্ন হয়। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্বব দীর্ঘ হইলে, বিজ্ঞান 
শাস্ত্রে পারদর্শী ও বক্তৃতায় পটু হয়; দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ হইলে, পরিশ্রমী ও 
বাবসায়ে নিপুণ হয়; এবং তৃতীয় পর্বব দীর্ঘ হইলে, চতুর, ধূর্ত, চৌকশ, ও 
কখন কথখর মিথ্যাভাষীও হয । প্রথম গ্রন্থি (গাইট ) পুষ্ট হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
তত্ব অনুসন্ধানে রত থাকে এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞানলাত করিতে পারে; 

দ্বিতীয় গ্রন্থি (গাইট) পুষ্ট হইলে, বাঁণিজ্যবিষয়ে জ্ঞানার্জন ও তৎসম্বন্ধে 

পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়। 

বদ্ধাঙ্থলীর প্রথমপর্বব দীর্ঘ হইলে, জাভক স্ুক্বুদ্ধিসম্পন্ন, নৃতন 
তত্বোন্তাবনে সক্ষম, দৃঁপ্রতিজ্ঞ, নিজবুদ্ধির উপর দুঢ়বিশ্বাপী এবং যে সকল 
কার নিযুক্ত থাকে, সে সমুদয়ে উতৎকর্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে; যদি এই 
পর্ন্ঘ চতুক্ষোণ অর্থাৎ চৌক (30৩৪1) বিস্তৃত (চওড়া ) ও ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে 
একগ্ু'ে স্বীয় বুদ্ধির প্রশংসাঁকারী (হাম্বড়া) ও ছুঃখী হয়। এই অঙ্কুলী 
মধ্যাকার (মাঝারি ) হইলে, শক্রর সহিত গুপ্ততাবে শক্রতা করিতে চেষ্টা 

করে; এই অঙ্গুলী ক্ষুব্ধ হইলে, ন্যায়ান্যায় বিচারে অক্ষম ও কান পাৎলা 
( যাহা! বলে, তাহাতেই বিশ্বাসী ) হয়। ইহার প্রথম পর্ব ক্ষুদ্র হইলে 

বৃশ্চিক লগ্নের যে কোন অংশে জন্মিলে, শরীরের নিম্ুভাগে ও গুহাস্থানে ভ্বিল-চিহ্ন থাকে ; 

এই লগ্নের জাতকের গঠন মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, দেহ শ্যামল, কেশ কট] ও কুঞ্চিত, শ্বভাব নম্র 

এবং প্রকৃতি চিস্তাযুক্ত হয়। 

ধনুঃ লগ্রে প্রথমাংশে দক্ষিণ উরুর, উপরনদ্ধি ভীয়াংতে বাম উরুর উপর এবং তৃতীয়াংশে 

দক্ষিণ জান্থুর উপর তিল- চিন্ক* থাকে। জাতকের শরীর দঃ ও- দীর্ঘাকার "মুখ এ/ সুন্দর ও 

রক্তবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, মণ্তকের কেশ কটা, ( কিন্ত অল্প বয়সে পাকিয়1যায় ), নাসিক। লব! 

চক্ুঃ হদ্দর ও পরিস্কতহয়। আরও সে জামোদপ্রির এবং ঘোড়ায় চড়িতে ও শিকার করিতে 

ভালবাসে। 
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ঝ।খারও সহিত বন্ধুত। করিতে পারে না, এবং সততার অভাবাপন্ন হয়; দ্বিতীয় 
পব্ব দীর্ঘ ও স্থূল হইলে, বিচারক্ষম ও নৈয়ায়িক হয়; এবং এই পর্ব ক্ষুদ্র 
হলে, বিচারক্ষমতাহীন ও মলিনবুদ্ধি হয়, এবং গোপনীয় বিষয় গোপন 

করিয়া রাখিতে পাত্রে না। প্রথম পর্বব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় পর্ধ ক্ষুদ্র হইলে, এক- 

গু য়ে ও ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়। যদি এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব (যাকে 

উুক্রস্থান বলে ) অত্যন্ত উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতকের চরিত্র পশুবহৎ হম, 

ম্ধ্যবিধ উচ্চ হইলে, জাতক সব্লতা ও ভালবাসা বিশিষ্টরূপ ল।ভ করে 

এবং যদি উচ্চত। না থাকে, তাহা হইলে, কামপ্রবৃত্তিহীন হয়। 

এই তোমার প্রশ্নের উত্তব দিলাম, এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা কর বল। 

শিষ্য । গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে অঙ্গুলীসম্বদ্ধে কতিপয় স্বুণল বিষয় 

জানিলাম; এক্ষণে হস্তাঙ্থুলীর নখরসন্বন্ধে যদি কিছু বলিবার থাকে; 'তৃবে 

অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 

২৫। গুরু । হস্তাঙ্্লীর নখরসমূহের দৈর্ঘা অপেক্ষা বিস্তাৰ অধিক হইলে 
জাতক তাকিক, হৃশ্াজ্ঞানবিশিষ্ট 'ও তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, আত্মাম ও প্রতি 

বেশীদিগের উপর আধিপত্য গ্তাপনে ইচ্ছা কবে এবং স্ত্বাদ পত্রের সম্পাদক 

হব। জাকের এই নখসমূহ দন্তদ্বারা কন কব'র অভ্যাস থাকিলে, তাহার 

প্রকৃতি চঞ্চল ও স্বভাব উগ্র হয়; এই নগর সকল দীর্ঘ ও বন্দে হলে, 

জাতক নিষুৰ ও ছুর্দাপ্ত ভয়; ক্ষু্দ ও মলিন হইলে, মিথ্যাবাদি ও প্রবর্চক হয়) 

ক্ষুদ ও রুষ্ণবর্ণ হইলে, বিশ্বাসঘা হক হয়; অল্প প্রশস্ত কুষ্ণবর্ণ ও বক্র হইলে 

নির্লজ্জ ও প্রবর্ধক হয়) শ্রেতবর্ণ ও দীর্ঘ তইলে বিশ্রদ্ধস্বতাবঃ হয় ) 

পাতলা হইলে শরীর হুর্সল, ও ধূর্তস্বভাব হয়; এবং এই নখর সকল গোল 

হইলে স্বখাভিলাধী হয় । 

শিষ্য । ভগবন ! প্রাঘঈ৯ নখরের উপর শ্েতবর্ণ ও কুষ্ণবর্ণ চিহ্ন সকল 

দেখিতে পাওয়া যায ; এই সকল টিহ্ের বিষয় কিছু বলিলে কৃতার্থ-হই । 

২৬। গুরু। বুদ্ধান্লীর নখরের উপর শ্বেত-চিহ্ত থাকিলে জাতকের 

ভালবাসায়, প্রবত্তি জন্মে; কৃষ্ণ বর্ণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্যায় ভালবাসায় 

“ত হয় বা! কুপথগামী হয়। তঙ্জনীর নখরের উপর শ্বেত-চিহ্ু থাকিলে, জীত- 

কের অর্থলাভ হয ও কুষ্কবর্ণ চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়। মধ্যমার নখরের 

'১পর শ্বেতব্ণ-চিহ্ন থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে 
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অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে । অনামিকাব নখরের উপর শ্বেতচিই 

থাকিলে, সম্মানপ্রাপ্তি ও অর্থলাভ হয় এবং কষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, নীচপ্রবৃপ্ডি 
ও অপযশোভাগী হয়। কনিষ্ঠার নখের উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ থাকিলে, বিজ্ঞান 

শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মে এবং ব্যবসামে উন্নতি হয় ; এবং এই চিহ্ন» কৃষ্ণ বা ভবিদ্রা- 

বর্ণ হইলে মৃত্যুকাঁল সন্গিকট বুঝায় । 

শিল্প। গুরুদেব! আপনার অন্গ্রহে ঈশবরের অনন্ত স্বষ্টিন বিষয় যতই 

আপনার নিকট শ্রবণ করিতেছি, ততই আমাব জ্ঞানপিপাসা বলৰতী হউ- 

তেছে; এক্ষণে মঙ্কুলীর উপর লোম থাকিলে কি জানা যায়, সেই বিনয় 

অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন । 

২৭। গুরু । বৎল! বলিতেছি শ্রবণ কর :-_বুদ্ধান্ত্ুলীর বা অপব অঙ্গুলীর 

তত» পর্ন উপর লোম থাকিলে, জাতক উগ্রন্বভাব ও চঞ্চলপ্রকৃতি ভয়; 

কিন্তু পর্দ্ঘ সকল লোমশুন্ঠ হইলে জাতক ভীকস্বভাবসম্পন্ন হয । 

শিল্য । অঙ্গুলীব গ্রাথম পস্পে বছবেখা থাকিলে কি হয়? 

২৮। গুরু । এ্ব্ূপ বেখা যে সকল অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে থাকে, সেই সেই 
অঙ্গুলীব স্বকীয গুণেব হাস করে। 

শিষ্য । এ সকল রেখা বক্র হইলে কি হয ? 

২৯। গুরু । জাতকের প্রত্যেক অঙ্গলী সম্বন্ধে বিপবীত ফল ঘটিবা'খাকে। 

শিশ্প। 'একটী গভীব রেখা বক্রভাবে প্রথম পর্ে থাকিলে কি হয় ? 

৩০। গুরু । জাতক মায়াবাদী তয়। 

শিশ্প। একটী সবল রেখ! প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের উপব থাকিলে 

কিতয়? 

৩১। গুরু । জাতকের মাযাবাদিত্ব বিচার ও কাল্পনিক ভাবেব সারত্ু 

বৃদ্ধি পায় । ্ 

শিশ্ষ। একটী সবলরেখা দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বকে সংযুক্ত করিলে কিভয? 

৩২। গুরু । জাতক পার্থিব কাব্যসমূহ জ্ঞানপুন্নক ও বিবেচনা 

সহিত সম্পন্ন করে । , 

শিশ্প । সমস্ত অন্ুলীর প্রত্যেক পর্স্মে এক-একটী ক্ষুব্র সরল, রেখা 

থাঁকিলে কি হয় ? | 

৩৩। গুরু । জাতকের হঠাত মৃত্যু হয় 



১৪ সামুদ্রিক শিক্ষা । [ অঙুলী-রেখা-তর্নী-চিহ্ন। 

শিশ্ত। একটী সরল রেখা! কোনও অঙ্গুলীর প্রথম পর্র্ব হইতে তৃতীয় 
পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 

৩৪ । গুরু । যে অঙ্ুলীর উপর থাকে, তাহার গুণ দৃঢ় ও বর্ধিত করে। 

শিষ্য। কোনও"অঙ্গুলীর উপর বক্র রেখা থাকিলে কি হয়? 

৩৫। গুরুৎ সেই অস্ুলীর নির্দিষ্ট গুণের প্রতিবন্ধক হইয1 গাকে। 

শিষ্য। অঙ্ুলীর উপর সাধারণ চিন্ুসম্বন্গে বলিলেন, এক্ষণে এক 

একটা অস্কুলীর বিশিষ্ট চিহ্ন সকলের বিষয় বলিলে, উপকৃত হই । 
৩৬। গুরু । এক একটী অঙ্গুলীসম্বন্ধে যথাজ্ঞান প্রশ্ন কর, উত্তর দিতেছি। 

তর্জনী বা প্রথমাঙ্লী। 

শিষ্য। কোন একটী সরল রেখা তঙ্জনীর নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া, তৃতীয় 
পর্ব্ব অতিক্রম করত, দ্বিতীয় পর্ক্বে গতশেষ হইলে কি হয় ? 

৩৭। গুরু। জাতক গাঢচিস্তাযুক্ত ও বিবেচক হইয়া, থাকে; কিন্ত, 

প্রগল্ভও হয়। 

শিষ্য। এই অঙ্গুলীর ভূতীয় পর্কে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়? 
৩৮। গুরু। জাতক অপরের ধন পাইয়া ণাকে। 

শিষ্য । ইহার দ্বিতীয় পর্ধেে বক রেখা থাকিলে কি হয়? 
৩৯। গুরু । জাতক মিথ্যাবাদী ও হিংসক হয়। 

শিষ্য। ইহার প্রথম পর্ব (হস্ততলের দ্রিকে ) একটা রেখা দ্বার! সম্পূর্ণ 

বেষ্টিত থাকিলে, কি হয় ? 
৪০| গুরু। জাতক দূর্বলশরীর হয় ও মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে । 

শিষ্য। ইহার দ্বিতীব পর্বে ছুইটী ক্রুশ-চিহ্ত (07088) থাকিলে কি হয় ? 

৪১। গুরু। জাতকের কোন ধনাঢা ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব হয়। 

শিষ্য । প্রথম পর্ষবে তারকা-চিহ্চ (9৯) থাকিলে কি হয়? 

৪২। গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়। 

« শিষা। 1ঘতার পর্ব তারকা-চিহন থাকিলে কি হয়? 

৪৩।' গুরু । জাতক সাহসী ও ছার্দীস্তপ্রকৃতি হয়। 

শিল্ক। দ্বিতীয় পর্বে তাঁরকা-চিন্যের সহিত অপর একটা রেখ! মিলিত 

থাকিলে কি হয়? 
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৪৪ গুরু । জাতক নম্র প্রতি হয়। 
শিগ্ভ। তৃতীয় পর্ধে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 
৪৫। গুরু । জাতকের ব্যভিচার-দোষ ঘটিয়। থাকে। 

শিশ্ত । তর্জনীর প্রথম পর্বে অর্চন্ত্রাক্কৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
৪৬। গুরু। জাতক নির্বোধ এবং তজ্জন্য সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হুয়। 

মধ্যম1 বা দ্বিতীয়াঙ্গুলী | 

শিশ্য। যর্দি একটী সরল রেখা মধ্যমার নিম্নদেশ বা শনির স্থান হইতে 

উঠিয়া, ।হতীয় পর্ব পর্যন্ত যায়, তবে কি হয়? 

2৭1 গুরু । জাতক যুদ্ধে জয়লাভ কবে ও সমুদ্ধিশালী হয়। 

শিষ্য । এইরূপ একটী বক্র রেখ। থাকিলে কি হয়? 

৪৮। গুরু । জাতকের যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যু হয়। 

শিশ্ত । শনির স্থান হইতে বন রেখা উঠিয়া, মধ্যমার প্রথম পর্রের শেষ 

পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়? 
৪৯। গুরু। জাতক নিষ্টুব হয় ও মনঃকষ্টে দিনপাত করে। 

শিষ্য। কতকগুলি সবল-রেখা মধ্যমার তৃতীয়পর্্ব হইতে প্রথম পর্ব 

পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়? 
৫০। গুরু । জাতক খনিজ দ্রব্যের ব্যবসাছে উন্নতিলাভ করে। 

শিষ্য । বনু সরল-রেখ! কেবল প্রথম পর্বে থাকিলে কি হয় ? 

৫১। গুরু । জাতক অর্থলোলুপ হইয়া থাকে । 

শিষ্য । বহুরেখ তৃতীয় পর্ষে বন্রভাবে থাকিলে কি হয়? 

৫২। গুরু) জাতক অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয়। ** 

শিষ্য । তৃতীয় পর্ধে ত্রিতুজ চিহ্ন (11087510 ) থাকিলে কি হয়? 

৫৩। গুরু। জাতক অসচ্চরিত্র ও দুর্ভাগ্য হয়। 

শিষ্। তৃতীয় পর্বে কুশ-চিহ (01০55 ) থাকিলে কি হয়ঞ- রি 

৫৪। গুরু । ইহা! কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের হস্তেই দেখা যায়। 

শিৰ্যা। প্রথম পর্ষের তারকাচিহু (5৮০) থাকিলে কি হয়? 
৫৫। গুরু । জাতক ছুর্ভাগ্য হয়। ৮ 
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. শিশ্প। মধ্যখার পার্খদেশে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

৫৬ । গুরু । জাতক আল্লা হইয়া থাকে । 

অনামিকা ব৷ তৃতীয়াঙ্ুলী ৷ 

শিষ্য । একটা সরল রেখা অনামিকার তৃতীষ পর্ব হইতে প্রথম পর্ন 
পধান্ত অনশ্থিত থাকিলে কি হয? 

৫৭। গুরু । জাতক সবিশেম সৌভাগাবান্ হইয়। থাকে । 

শিষ্য? ব্হুরেখা এহ অমঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পব্ধ পর্য্যন্ত 

ঘাইলে কি হয় ? 
৫৮। সুরু । জাতকের অর্থনাশ হয়; বিশেষতঃ স্্ীলোকদ্বারাই অব্ক 

পরিমাণে হইয়া গাঁকে । 

শিপ । কতকগুলি সরল বেখা কেবল তৃতীষ পর্ধে থাকিলে কি হয়? 

৫৯। গুরু । জাতক বিজ্ঞ ও সুখী হয়। 

শিষ্য । বহু সরলরেখার মধ্যে একটী তৃতীয়পর্বের পার্খদেশে যাইলে কি 

হয়? 

৬০1 গুরু । জাতকের গৌরবলাও হইয়৷ থাকে । 

শিষ্ঠ । তৃতীয় পর্বস্থ রেখ! রবির স্থান পধ্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 

৬১। গুরু । জাতক অহঙ্কার ও বাকৃপটুতাদ্বাবা অর্থপাভ কবে। 

শিল্ত। একটা রেখা তৃতীয় পর্ন হইতে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত অবস্থিত 

থাকিলে কি হয় € 

৬২। গুরু । জাতক সচ্চরিত্রতা ও নিপুণতাছারা সৌভাগ্যলাভ করে। 

শিষ্য । তৃতীয় পর্ষে বক্র বেখ৷ থাকিলে কি হয়? 
৬৩। গুকু। জাতক বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও, তাহ। হইতে উদ্ধার পায়। 

শিষ্য । তৃতীয় পর্বে অধ্ধচন্দ্রুরুতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

৬৪1.-»_:--জাঁতকের হুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় । 

শিত্য । অনামিকার তৃতীয় পর্বে ক্রুশ-চিহ্ন (02983 ) থাকিলে কি হয়? 
৬৫। গুরু । এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপব্যয়ী হয়। 
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কনিষ্ঠা বা! চতুর্থা্থুলী। 
শিষ্য । কনিষ্ঠাঙ্কলীর তৃতীয় পর্বর্ব হইতে প্রথম পর্ব পধ্যস্ত একটী সরল 

রেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বিজ্ঞানশান্ত্রের অনুশীলনে তৎপর ও উন্নতমনা: হইয়া! থাকে । 

শিষ্য । তিন্টী সরল রেখ তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব পর্যাস্ত অবস্থিত 

থকিলেকি হয়? 

গুরু । জাতিক কাল্পনিক বা “আকাশকুত্বম” €010770000681 ) বিষষের 

অনুসন্ধানে রত থাকে । 

শিষা । ইহার প্রথম পর্ধে একটী মোট! সরল বেখ। থাকিলে কি হয় ? 

গ্ুরু। জাতকের শরীর অত্যন্ত ছূর্র্বল হয়। 

শিষ্য । প্রথম পন্দে ক্রুশ-চিহ্ু থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দরিদ্র হয় ও তাহার কখন বিবাহ হয় না 

শিষ্য । দ্বিতীষ পর্বে ছুই বা তিনটা সরল রেখ। থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী হইয়া! থাঁকে। 

শিন্য। দ্বিতীয় পর্বের বেখাগুণি স্থূল ও বিশৃঙ্খল হইলে কি হম? 
গুরু । জাতক ব্যভিচার-দোষে দুষিত হয় । 
শিষ্য। একটী সরল রেখা তৃতীয় পর্ধ হইতে দ্বিতীয় পর্বে যাইলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক বক্তৃতাঁয় বিশেষ হৃখ্যাতি লাভ করে । 

শিষ্য। তৃতীম্ঘ পর্ষ হইতে একটী রেখ! বিশৃঙ্খলনূপে দ্বিতীক্গ পর্বে 

যাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক আত্মরক্ষার নিমিত্ত চতুরত! প্রকাশ করে। 

শিষ্য। একটা সরল রেখা বুধের স্থান হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব তেম্ব 
করত দ্বিতীয় পর্বে যাইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বিঃশষরূপে সমৃদ্ধিশালী ও পারুল কশ্মে কৃতকার্য হয়? 

শিষ্য। একটা স্ুল রেখা ও জ্রুশ-চিহ্ন তৃতীয় পর্বে থাকিলে কিয়? 
গুরু। জাতক চৌরপ্রকৃতি হয়। 

শিষ্য। তৃতীয় পরতে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হস? 
9 
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গুরু। জাতকের বন্তৃত করিবার ক্ষমতা জম্ময়। ৃ 
শির্প। একটী সরল রেখ। বুধের স্থান পর্যন্ত যাইলে কি হয় ? 
গুরু । জাতক জ্ঞানী ও তীক্ষবুদ্ধি হয়। 

অঙ্ুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলী। 
শিষ্য । ছুই বা তিনটী সরল রেখ। অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্বের আরম্ভ হইতে 

ডা গদিৰ শেষ পর্ধযস্ত বিস্তৃত থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুু। জাতকের হৃদয়ে একাস্তিক ভালবাসা থাকে এবং সে যথার্থ 

প্রেমিক! হয় । 

শিষ্য । প্রথম পর্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু | জাতক ধনবান্ হয়। 

শিষ্য । ছুই বা তিনটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়! বৃদ্ধানুলীর 

দ্বিতীয় পর্ব পর্য্স্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সর্বজনপ্রিয় হয় এবং সকলে তাহাঁকে ভালবাসে । 

শিষ্য। কোন স্ত্রীলোকের হস্তে অনুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ষে তা্কা-চিহ্ন 

থাকিলে কি হয়? 

গুরু । সেই জ্জীলোক অত্যন্ত ধনবতী হয়। 

শিষ্য। একটি রথ! বুদ্ধান্থুলীর প্রথম গাইট বেষ্টন করিয়া থাকিলে 

কিহয়? 
গুরু । এই চিহ্ন থাকিলে জাতকের ফানী হয়। 



তৃতীয় অধ্যায় । 
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শিষা। প্রভো! আপনি দ্যা করিয়া এ দালকে পুর্ববকথিত খিষদ্দে 
যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন । এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের হস্তে যদি কোন পার্থক্য থাকে, 
তবে সেই মগ্বন্ষে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব । 

গুরু | কিরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, বল। 
শিচ্ত । গুরুদেব! ইতিপূর্বে আপনার ভ্রীমুখ হইতে বৃহস্পতি, শুক্র 

ইত্যাদি গ্রহগণের হস্তের মধ্যে স্থানে আছে শুনিয়াছি; এক্ষণে সে সকল বিষয়ে 
কিঝিৎ উপদেশ পাইতে চাই । 

গু । করতলস্থিত তর্জনীর মৃূলদেশসংলগ্স স্থানকে বৃহস্পতিব স্থান 
বলে, মধ্যমার মূলদেশসংলগ্ন স্থানকে শনির স্থান, অনাঁমিকার সংলগ্ন স্থানকে 

রবির স্থান, এবং কনিষ্ঠার সংলগ্ন স্থানকে বুধের স্থান কহে। করতলে বৃদ্ধা- 

স্ুলীর তৃতীয় পর্বস্থিত স্থানকে শুক্রের স্থান বলে। মঙ্গলের ছুইটী স্থান ক্লাছে 

একটী করতলের পার্শখে বুহম্পতি ও শুক্রের স্থানের মধ্যে অবস্থিত এবং 

অপরটী করতলের অপর পার্খে হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যে অবস্থিত । 

করতলের পার্খস্থ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রায় মণিবন্ধ 

পর্য্যন্ত স্থানিকে চন্দ্রের স্থান বলে । শিরোরেখা ও হাদয়রেখার মধ্যে অবস্থিত 

স্থানকে “হস্তচতুক্ষোণ” ( 00101811016 ) বলে--( একটী রেখ! তর্জনীর ও 

মধ্যমার মূলদেশের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শিরোরেখঠপর্যন্ত টানিলে, এবং অপর 

একটী এরূপ অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলদেশের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শিরো 
রেখ পর্য্যন্ত টাঁনিলে, হ্বদয়রেখা ও শিরোরেখার সহিত ষে চতূফোণ চ্যান 

'বেষ্টন করে, তাহাকে হস্তচতুফোণ” বলে) 1. আয্রেখা, গ্রিরোরেখা, ও 

হৃদয়রেখা এই তিনটি মিলিত হইয়া যে জিকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজ আকার শ্বান 

বেষ্টন করে, তাহাকে হস্ত ত্রিভুজ কৃহে । হস্তের মণিবদ্ধের উপর যে সকল 

রেখা থাকে, তাহাকে জীবন-বলয় বলে। 
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শিষ্য। ভগবন। আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, স্বাস্থ্যরেখা, শিরোরেখা, হৃদয় 

রেখা ইত্যার্দি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছ। হয়। 

গুরু । যে রেখা অধিক সময় মণিবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শুঞ্জের 

স্থানকে বেষ্টন কিয়া থাকে, তাহাকে আঘুরেখা কহে । যে রেখা আঘু- 
রেখার করতলস্থ প্রান্ত (বৃহস্পতির স্পানের সম্সিকট ) হইতে আরম্ভ করিয়া, কর 

তলের অপর পার্থ পর্য/স্ত অবস্থিত, তাহাকে শিরোরেখা কছে। যে রেখ! 

বুধের স্থান ও কবতলের অপর পার্খ হইতে আরম্ভ করিয়া রবিক্ষেত্র পার হইয়! 

শনি ও বৃহম্পতির স্থান পধ্যস্ত আইসে, তাহাকে হৃদয়রেখা কহে। যে রেখ! 

মণিবন্ধ বাঁ চন্দ্রের স্থান হইতে আরম্ভ করিয়ী মধ্যমা্থুলী পর্য্যস্ত যায়, তাহাঁকে 
ভাগ্যরেখ। কহে। যে রেখা মণিবন্ধ বা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া! মঙ্গল ব! 

বুধের স্থান পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হয়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে এব" এই 

স্বাস্থ্যরেখার অপর একটী সমান্তরাল রেখাকে প্রবৃত্তি রেখা (1 140801%8, ) 

কহে। রেখ! সমূহ ও গ্রহগখের স্থান স্ুলভাবে বলিলাম। (চিত্র ১) 

শি্ভ। প্রভে।! আমার প্রতি আপনার চিরদিন যেরূপ কুপাদৃষ্টি, তাহার 

উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অপুক্ধ স্থট্টির বিষয় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে 
ইচ্ছা করি। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি । 

ওক । বৎস! ভোমায় পুর্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, 

তোমার মতন সদ্গুণবিশিষ্ট শিদ্কে আমার কিছুই অদেয় নাই) অতএব 

তোমার যাহ! ইচ্ছা! অকুতোভয়ে প্রকাশ কর। 

শিষ্য। ভগবন্! সকল কবতলের বর্ণ সমান দেখা যায় না, প্রায়ই 

ভিন্ন; সেই সম্বন্ধে কিঞিৎ অবগত হইলে সখী হইব। 
গুরু । হস্ততল রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রন্বভাঁব, হরিদ্রা বর্ণ হইলে পিত্ব।- 

ধিক্যবিশিষ্ট ও ক্রুদ্ন্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কফাধিক্যসম্পন্ন ও বিষমন্বভাঁব, 

গোলাপী হইলে তীক্ষবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণ হয়। 

শিষ্য। ্রভো ! রেখানমূহের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্বদ্ধে কিঞ্চিৎ বলুন। 
গুক। রখাসমূহ রক্তবর্ণে হইলে জাতক উগ্রম্বভাব আমোদপ্রিয়, 

পদালাপী ও বিশ্বীসী হয় । হরিদ্রাবর্ণ হইলে, পিস্তাধিক্যসম্পন্ন, ক্রুদ্ধস্বভাব, 

কার্ধ্যত্পর, উচ্চাভিলাষী, চতুর, প্রতিষিংসাপ্রিয়, ও অহঙ্কারী হয়। 

রক্তবর্ণের মধ্যে কাল বর্ণের আভা থাকিলে, প্রতিহিৎসাধুক্ত, গম্ভীর, শঠ এবং 
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ক্রোধী হয়। পাও আভাযুক্ত হইলে কফাধিক্যবিশিষ্ট স্ত্রীস্বভাবাপন্ন সামায়ক 
দত এবং উৎসাহী হয়; আর অল্প ক্রোধ হইলে সহজেই তাহার নিবৃত্তি হয। 

ওও শিষ্য । গুরুদেব! বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, তাহাব ফল কিরূপ 

হয়? 

গুরু। বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চান্িলাফী, যশঃ- 

প্রার্থী, ধশ্মসন্বন্ধে উন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখিতে ইচ্ছুক '9 

কল্পনাপ্রিয় হয়। আর এ স্থান অধিক উচ্চ হইলে জাতক অহচ্কানী, 

লোকের উপর প্ররতুত্বস্াপনে অভিলাষী, আত্মশ্্রীঘাপ্রিয়,। অশাদীয 

উপাসনাকারী হয়। যদি বৃহস্পতির ও ববির স্থান সমান উচ্চ হয, তাহা 

হইলে ভাগ্যবান ও ধনবাঁন্ হয়; এবং ইহার সহিত যদি বুধের স্থান 
উম্চ থাকে, তাহ! হইলে বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ও ন্থায়শীন্্রবিৎ হয় এবং কবিতা- 

রচনা করিতে সক্ষম হয়। আর এই সমস্ত স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসা-শান্ত 

বিশারদ হয়; এবং এই সকল স্থানের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে 
ুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হয়। বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে 

জাতক মানী, স্তায়পর, ও শান্তপ্রকৃতি হয়। শুক্রের স্থান বুহম্পতির সহিত 

উচ্চ হইলে সামাজিক, সরল, আমোদপ্রিয, সত্ানিষ্ঠ ও হৃদয়বান্ হয়। 

শিষ্য। গ্রভো ! বৃহস্পতির স্থান নিয় হইলে তাহার ফল কিরূপণহয়? 

গুরু । বৃহস্পতির স্থান নিয় হইলে জাতক অধার্শিক, স্বার্থপর, অলস, 

সন্ত্রমহীন ও নীচগ্রবুত্তির লোক হয়। 

শিশ্ক । বৃহস্পতির স্থানের উপর এক বা বহু রেখা থাকিলে তাহার 

ফল কিরূপ হয়? 

গুরু। একটী রেখা থাকিলে, সকল কর্শে সফলতা লাভ করে ও ইষ্ট 

সিদ্ধ হম্ম; এবং বহুরেখা থাকিলে, বড় হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল- 

মনোরথ হয় না। 

শিষ্য । বৃহস্পতির স্থানের উপব, কু চিজ চিহ্ন থাকিলে 

কিরূপ ফলপ্রদ হয়? দু 

গুরু । এই চিহ্ন সৃক্মুভাবে থাকিলে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত ৪ থাকে; 

এবং এই চিহ্ন স্থল হইলে সৃখরুর বিবাহ বা উত্তম স্ত্রীল'ভ হয়। (চিত্র২) 

শিষা। বৃহস্পতির স্থানে তারকাচিহ্ন (88) থাকিলে কি হয়? 
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গুরু। এই স্থানে তাঁরকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চতর এবং সৌভাগ্য- 
শীলী বংশে বিবাহ করে। 

শিষ্ত। এই স্থানে সামান্ত স্পট (9১০৪) চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । মান সন্ত্র“ ও অর্থহানি হয়। 

শিল্প । এই স্থানে চতৃষ্ষোণ (502০) চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । আধিপত্য করিবার ক্ষমত৷ প্রাপ্ত হয়। (চিত্র ২) 

শিষ্য । বৃহস্পতির স্থানে যবচিহ্ধ থাকিলে কি হয় ? 

গুরু । তাহা হইলে জাতিক সামাজিক নিগ্রহে বিশেষ কষ্ট পায়। 

শিষ্য। এই স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক রাজদৃত বা ঘটক হয়। (চিত্র ২)। 
শিষ্য । এই ম্থানে জাল চিহ্ত (5119) থাকিলে কি হয়? | 
গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক কুসংস্কারবিশিষ্ট, স্বার্থপর, ও 

অহস্কারী হয়, এবং একাধিপত্যস্থাপনে ইচ্ছা করে। (চিত্র ২) 

শিষ্য। প্রভো! বৃহস্পতির স্থানে আরও একটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়, সে সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য আছে। এই স্থানের বনু রেখাকে একটী 

রেখা কর্তিত করিতে দেখা যাঁয়, তাহাতে কি ফল হয়? 

গুরু | * পুরুষের এই চিহ্ন থাকিলে লম্পট হয় 'ও স্ত্রীলোকে অসতী হয়৷ 

শিষ্য । বৃহম্পতির দশায় জম্ম হইলে কিরূপ হয়? 
গুরু । এই দশায় জন্ম হইলে, বলিষ্ঠ, বর্ণ গোলাপী, চক্ষু আয়ত ও 

নীলবর্ণ, চুল কটা ও কুঞ্চিত (কিস্ত যৌবনে ঘন), দত্ত সাদা ও বৃহৎ, 
মুখশ্রী হুন্দর, চিবুক ত্ুন্দর (ইহার মধ্যে একটী গর্তের ন্যায় থাকে); 

শ্রবণশক্তি হুক, স্বর মি হয়, এবং উত্তম আহার-বিহার করিতে ইচ্ছা করে । 

এই সম্বন্ধে আরও একটী কথ! বূলিতেছি, শ্রবণ কর; যাঁহাদের বৃহস্পতিতর স্থান 

উচ্চ থাকে, তাহাদের আত্মবিশ্বীন অধিক হয়; তাহাদের অন্গুলী চৌক 
(৪0975) ও তৃতীয় পর্ন স্থুল হয়; তাহাদের হস্ত অধিক নরম বা অধিক 

কঠিন হয় না: এবং বৃদ্ধান্ুলীর প্রথম পর্বব লম্বা হয়। 
শিষ্য। বুহস্পতি কোন্ কোন্ স্থামে আধিপত্য করে ? 

গুরু। বুহম্পতি শরীরের মধ্যে ফুস্ ফুস্, (রক্ত, এবং অন্ত্রের (]1169৪- 

৮06) উপর আধিপত্য. কয়ে এবং এই কারণেই পক্ষাঘাত, হঠাৎ জ্বর, 



শনি-চিহ।] তস্ততল। ২৩ 

রক্তাধিক্যের পীড়া হয় এবং জাতক অশ্ব এবং অশ্বযান হইতে পতিত হয় 

ইহাদের স্বভাব উগ্র হয় এবং হঠাদের হম্তলিপি বড় ও পরিষ্ত হয়। 

শনি শিষ্য । শনির স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ্ হয়? 

গুরু । শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক মৌনাঁবলম্বী* নির্জনবাসী, ভীরু, 
বলবান্ কালোয়াৎ বা উচ্চসঙ্গীত-প্রিয় হয় এবং কৃষিকার্ধে রত থাকে। 

ইহার! বিবাহে অনিচ্ছ! প্রকাশ করে এবং আত্মাভিমানী হয়। 

শিষ্য। শনিব স্থান নিম্ন হইলে কি হয়? 

গুরু। এই স্থান নিম্ন হইলে, জাতক হূর্ভাগ্যবিশিষ্ট ও নীচপ্রবৃত্তির 

লোক হয়। ইহারা আত্মহতা করিবার অভিলাষ করে এবং ইহারা নিরা- 

মিষবে।জী হয়। কিন্তু ইহার সহিত ভাগ্য-রেখা বলবতী হইলে, এই সমস্ত 
ঘপনার ভ্রস্বত। দেখিতে পাওয়া যায়। 

শিষ্য! এই শনির স্থানের উচ্চতার সহিত অপরাপর কি কি স্থান উচ্চ 

হইতে পারে এবং তাহাদের ফলাফল কিরূপ হয়? 

ওরু | যদি শনির স্থানের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক 

ভদ্র ও ধৈর্য্যশালী হয়, কিন্তু বিষণ্ণ ও মুচ্ছাগতবাধুগ্রস্ত হয়) এবং 
. এই শনি বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক প্রাচীন 

ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে যত্রবান্ হয় এবং চিকিৎসাশান্ত্রে "পারদর্শিতা 

লাঁতকরে। কিন্তু যদি শনি ও বুধের স্থান কেবল উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক 

অধার্শিক, জালিয়াৎ, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, প্রতিহিংসাপরায়ণ চৌর ও সন্তানের 

প্রতি স্নেহশূন্য হয় । যদি শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক অত্যা- 

চারী, বদমাইস, মিথ্য। প্রত্ৃত্স্থাপনে নিযুক্ত, নিলর্জ ও মনুষ্যদ্বেষী হয়। শুক্র 

ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক সত্য ও গুহ বিদ্যা অনুসন্ধানে রত 

থাকে, আত্মসং্যমী ও সন্দিপ্ধমনাঃ হয় এবং জাক্জম্ক প্রকাশে নিযুক্ত থাকে; 

কিন্তু ইহার মধ্যে যদি শনির স্থান প্রবল হয়, তাহা হইলে জাতক অহঙ্কারী, 

হিৎসক ও লম্পট হয। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক কুৎসিত 

হয় এবং অন্তর্দ্টির,দ্বারা গুহ ধর্মের জ্ঞান প্রীপ্ত হয় 

শিত্ত। শনির উপব বহুরেখা থাকিলেই কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । শনি স্থানে একটী রেখা থাকিলে ভাগ্যবান ও বনুরেখা 

থাকিলে হতভাগ্য হয়। কিন্তু যদি একটা সিঁড়ী বা মটুএর স্তায় চিহ থাকে, 
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এবং এঁ চিচ্ছ বৃহম্পতির অভিমুখে যায়, তাহ হইলে সৌত্াগ্য ক্রমশ*জ 

বুদ্ধি পায়। | 

শিশ্ত। একটি সরল রেখা যদ্দি হৃদয়রেখ। হইতে উঠিয়া, শনির স্থানে 

যায়, তাহ। হইলে কিবূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । শইরূপরেথ। থাকিলে, জাতকের বিশেষ অর্থকষ্ট হয়; কিন্ত এই 

রেখা পরিষ্কৃত ও স্পষ্ট হইলে, জাতক সেই সকল কষ্ট সহা করিয়া অর্োপার্জন 
করিতে সক্ষম হয় । 

শিষ্য । এই শনির স্থানে তারক। চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্ন থ'কিলে জাতক দুর্ঘটনা, বজপাত, সপীঘাত ইত্যাদি 

ছারা হত হয়। 

শিষ্ত । এইরূপ চিহ্ন চতুক্ষোণ-চিহ্ন দ্বার। বেষ্টিত হইলে ক্কি হয়? 
গুরু । তাহ! হইলে জাতক এঁকপ বিপদের সময় পলাইঘা রক্ষা পাইতে 

পারে । 

শিন্ত । যদি শনির স্থানের উপর একটি চতুষ্ষোণের কোণে লাল দাগ 
থাকে, তাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু। তাহ! হইলে জাতক অগ্নিসম্বন্বীয় বিপদে পতিত হয়; হইয়াও 

রক্ষা পা । 

শিন্ত। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । শনি স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন গাঁকিলে, জীতক ভৌতিক ও প্রন্দরজাঁলিক 
বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু যদি মধ্যমাঙ্থুলীর তৃতীয় পর্ষে তারকা-চিহ্ন থাকে, 
তাহা হইলে, জাতকের অমর্গল ঘটিয়া থাকে | 

শিত্ত । এই শনি স্থানে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । তাহা হইলে জাতক ভৌতিক বিদ্যা বা ধর্মের অপব্যবহার করে 

এবং পাগ্লাঁমীও করিয়। থাকে । 

শি্য। আর জাঁলচিহ্ন (0119 ) থাকিলে কি হয়? 

গুরু। . তাহ্ঠহইলে জাতক ওথকষ্ট পায় ও দুর্ভাগ্য হয়! 
শিষ্য? শনির দশায় জন্ম, হইলে জাতক কি প্রকার ফলভোগ করে ? 

গুরু। এই দশায় যাহার জন্ম সে কশ।বা রোগী, পিঙ্গল বর্ণ হয় এবং 
ইহার শরীর মধ্যাকার : চস্ষু ক্ষত ও কৃষ্ণবর্ণ নাসিক দীর্ঘ চুল কাল ও 
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সোজা (শুকরের কুচির মত), ক্বদ্ধ বিস্তৃত হয়। এই ব্যক্তি একগুয়ে, ভীরু, 

সন্দিপ্ধচিন্ত এবং ধৈর্যাবলম্বী হয়। 

শনি, অস্থি, গ্রন্থি, গ্রীহ1 এবৎ মেরুদণ্ডের উপর আধিপত্য করে। শনির 

দশায় জঞ্সিলে, জীতিক মুগীরোগ, পক্ষ।ঘাত, ক্ষতঘা, ও বিশেষ প্রকাবে পতিত 

হইলে যে সমস্ত বিপদ উপস্থিত হয়, এই সমস্ঠই ভোগ করে। শনি যাহার 

অধিক প্রবল হয়, তাহার দত্তপংক্কি দুর্মল হইয়! শীপ্ঘ পতিত হইযা যা। 

শনির দশায় জন্মিলে, জাতকের হাত লম্বা এবং অঙ্ুলীর অগ্রভাগ চওড়া 
হয এবং জাতক হুঃখী হয। 

শিলা | এক্ষণে ববির স্থান সন্বদ্ধে কিছু বলুন। রবি 

ুরু ৷ রূবিব স্থান উচ্চ হুইলে, জাতক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র 

বিদ্যার পারদশী হয়। নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। অপরের 
অন্বকবণ কবিতে সক্ষম হয। সে ব্যক্তি চঞ্চলপ্রকৃতি ও প্রক্কিত বন্ধুত্ 

করণে অক্ষম তইলেও, দ্যালু ও উদারত্বভাব হয়, তাহার মন সুন্দর বস্তুতে 

সহজেই আকুষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিব।র ওন্ত প্লীণোকদিগকে ভাঁল- 

বাসে ন।, বরৎ এই ভালবাসাকে প্রকৃত অবস্থাধ পবিণত করে । রবি ও বুধের 

স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক সদিবেচক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তক্ষদৃষ্ট, শাস্্াটিশীলনে 

রত এবৎ বক্তৃতা ও রচনায় শক্তিসম্পন্ন হয় । রবি ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হহলে, 

জাতক স্থবুদ্ধি, কল্পনাপ্রিয়, চিন্তামুক্ত ও সরলহাদয হয়। রবি'ও শুকরের স্থান 

উচ্চ হইলে, জাঁতকের স্বভাব শান্ত ও স্থশীল এবৎ অন্ত সকলকে সন্ধষ্ট করিতে 

সমর্থ হয়। 

শিষ্য । রবির শ্তান অধিক উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু। ববিব স্থান অধিক উচ্চ হইলে, জাতক অর্থাভিলাষী অপব্যমী, 

বিলানী ( খোম্পোষাকী ), হিংসক, অবিবেচক, চঞ্চল এবং কুতার্কিক হয়; 

তাচগার মানসিক দুর্ধলতা থাকে এবং সে কুচিন্থায় বত থাকে । তাহাব হস্ত 

কোমল নথের অগ্রভাগ চওড়া, অঙ্গুলী বাকা, এবং বুছঃঙ্ুণীর প্রথম পর্বব দীথ হয়। 

শিষ্য । রবির স্থান নিম্ন হইলে কিরুপ হয় ? ্ | | 

গুরু । জাতক লস হয় এবং জ্ঞানোপার্জনে বিরত থাকে । 

শিল্প । রবির শ্বানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে নিট ফলগ্রদ হয়, 

তাহা বলিলে কৃভার্থ হই। 
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গুরু । এই রবির স্থানের উপর তারকা-চিষ্ন থাকিলে, জাতক অর্থলাভ 

করিয়া বা বডলোক হইয়াও মানসিক সুখে বঞ্চিত থাকে, ও বহুকষ্টে খ্যাত- 

নাম। হয়। কিন্তু এই রবির স্বান বলবান্ হইলে, তাহার পরিশ্রম ও গুণের 
জন্য খ্যাতিলাভ হয় এবং এই তারকা-চিহ্কের সহিত যদ্দি রবির স্থানে 

অনেক রেখ! বন্তমান থাকে, তাহা হইলে, সে ধনী হয়। 
শিষ্য । তথায় জাল-চিহ্ন ( (11116 ) থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অল্পবুদ্ধি ( অহম্মুখ ), গর্বধ্বিতা এবং যশোভিলাষী হয় । 

শিল্ত। রবির স্থানের উপর ক্রুশ চিহ্ন (01039 ) থাকিলে কি হয়? 

গুরু । শিল্পচর্চা করিবার ক্ষমতা থাকে না; কিন্তু এ সঙ্গে আর একটা 

সরল রেখ! থাকিলে অর্থাগম হয় । 

শিষ্য । ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহ! হইলে শিল্পবিষ্ঠায় পারদর্শী হয়। 

শিষ্য । এক্ষণে রবির দশায় জন্ম হইলে জাতক কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তৎ- 

সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া কিঞিৎ বলুন। 

গুরু। এই দশায় জন্মিলে জাতক তীক্ষবুদ্ধি, সৌন্দরধ্যপ্রিয, যশম্বী হয় 
এবং শিল্পকার্যে পারদশী হয়। 

আর এই রবির স্থান উচ্চ হইলে, অর্থলোভী, অহঙ্কারী ও আত্মপক্ষ- 
সমর্থনকারী হৃয়। সে ব্যক্তি, সুন্দর, মধ্যাকার, রক্তবর্ণ এবং তাহার গগ্ডদেশ 

লালবর্ণ হয় । তাঁহার কেশ পাতলা, লম্বা ও কট! হয়। চক্ষু বড় ও উজ্জ্বল হয় 

মুখ মধ্যাকার; ওষ্ঠাধর সমভাবে মোটা, চিবুক গোল এবং অল্প বড় এবং 

অগ্রপ্রত্যঙ্গ স্রগঠন হয়। তাহার করতলের ও অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য সমান হয় এবং 
অঙ্গুলী গুলি চৌক হ্য়। রবি হৃদয়, চক্ষু ইত্যাদির উপর আধিপত্য 

করে।, এই দশায় চক্ষুঞ্জ্যোতির ন্যনতা, শিরংপীড়া, হৃদরোগ প্রভৃতি 

হয়। 

শিত্য। এই রবির স্থানের বিষয় শুনিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, ঈশ্বয় 
ধ্যকে এন্ষ্যের পার্থিব উন্নতির জন্থও স্থপ্টি করিয়াছেন | দুয়া করিয়া। এক্গ 
বুধেরৎস্থান উচ্চ হইলে কিবুপ ফলপ্রদ হয়, বলুন । বধ 

গুরু । বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শ্স্্জ্ঞ, । বুদ্ধিগান, সাহসী, বক্তৃতা 
করিতে সক্ষম, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, নৃতন বিষষের আবিষারক, চঞ্চল 
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ভ্রমণকারী, গুহ্ধর্মানুসন্ধায়ী হয়। এতদ্বাাতীত বাঁলকদিগের সহিত ক্রীড়। 
করিতে ভালবাসে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে। 

শিষ্য | বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, রলিকতা প্রিয়, 
কপট ও মূর্থ হয়। 

শিষ্য । উক্ত স্কান নিয় হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক উদ্ভমরহিত ও মূর্খ হয়। 

শিল্প । বুধের স্থানের উচ্চতার সহিত যদি অঙ্গুলী সকল স্থচাগ্র হয়, তাহা 

হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে । 

শি্কা। এই স্থানের উচ্চতার সহিত অঙ্গুলীগুলি চৌক হইলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতক তর্কের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে। 

শিল্প। এই বুধের স্থানে একটি সরল রেখা থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়। 

শিগ্ভ। একটি সরল রেখা! যবচিহ্নসংযুক্ত হইয়া, এই স্থান হইতে রবি 

স্থান পরধাত্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু । বিন! কারণেংদুর্তাগা উপস্থিত হয়। 

শিষ্কা। বুধের স্থানের উপর বহুরেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু | জাতক শাস্ত্রাহশীলনে রত থাকে । 

শিল্ক । বহুরেখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দাতা হয়। 
শিষ্ত। এইরূপ বছরেখা সত্বেও বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে 

কিহয়? 
গুরু । চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা সন্থদ্ধে বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করে। 

এবং কখন কখন এই চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বান্নাই বাতুলত৷ প্রা হয়। 

শিষ্য । এইরূপ চিহ্ন স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে কিহয়? 

গুরু। স্তাহা হইলে তাহার কোন চিকিৎসক বা শাক্সজ্জের সহিত বিবাহ 

হয়। 
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শি। বুধের স্থানের উপর রেথা সকল অধিক স্থল হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বৃথ! বাক্াব্যয়ী হয়। 

শিন্য। বুধের স্থান ববির স্থানের দিকে ব! হস্ত পার্খে হেলিয়। থাকিলে 

কিহয়? | 

গুরু । ববিপ্র অভিমুখে যাইলে ভাগ্যরেধাকে বলবতী করে, ও বিজ্ঞান- 

শাস্ত্রে বন্তুত। করিবার ক্ষমতা খাকে। কিন্তুহস্তপার্থের অভিমুখীন হহলে 
ব্যবপাষ ও শিল্পকার্ধো বিশেষ বাংপত্তি লাভ করে। 

শিন্। এই বুধের স্থানে তাবক!-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিঙ্গে জাতক প্রতারক ও চৌর হয় । 

শিষ্ক। ত্রিভূুজচিহ্ থাকিলেকি হয়? 

গুক | রাজনৈতি কনৃদ্ধিবিশিষ্ট হয়। 

শিষ্য । এই বুস্ধব স্থানের উপব ক্রুশচিষ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক প্রতারক ও চৌর হয়। 

শিষ্য । জালচিহ্ন থকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক প্রববক ও চৌর হয়। 

শিষ্য । প্রভূ! এ পর্যন্ত 'মামাব জ্ঞান ছিল যে, লোক সঙ্গদোষে বা 

সঙ্গগুণে অপত বাঁ সং্ম্য, কিন্তু ক্রমে যতই আপনার রুপাষ ঈগ বর শ্ট্টির 

নিয়মানলীর বিবয় শ্রবণ করিতেছি, ততই বোধ ভইতেছে বে, মন্ুষ্ক সঙ্গদোষ 

বা সঙ্গগুণে অসৎ বা সৎ হইতে পারে না; ববং তাহাদেব প্রাপ্তনকম্মসস্ভৃত 

ফলসমৃহ বর্তমান জীবনে ভোগ করিবাধ নিমিত্ত জন্মকান্পীণ একবারে নির্দিষ্ট 

হইয়| যাঁয়। গুরুদেব! এক্ষণে বুদেব দশায় জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ অবস্থ। হয় 

তৎ সম্বন্ধে উপদেশ করিলে এ দান কৃতার্থ হয়। 

গুরু । বুধের দশায় জন্মিলে, জাতক তীক্ষবুদ্ধি হয়_-সকল বিষয় বুঝিতে 

পারে। শান্মবিন্ঘ। (অধিক সময়ে চিকিৎসাশাম্ব) ভালবাসে, এবং কার্যয- 

তৎপর হয়। জাতকের আকার খব্ধ এবং শরীরের গঠন সুন্দর হম্ম এবং 

যৌবনকালে আরও স্থন্দর দেখায়। উচ্চ কপাল, চঞ্চলচক্ষু, লম্বা ও সূচালু- 
চিবুক এবং ক্ষাণ স্বর হয়! থাকে । হস্ত প্রায়ই দীর্ঘ হয, অন্ুলীর গঠন 

মিশ্র বলিয়া! বোধ হয় এবং কনিষ্টাঙ্গুলী সমান উচ্চ.ও হৃচালু হয়। 

শিল্। বুধ শ্রীরের কোন্ কোন্ অংশে আধিপত্য করে ? 
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গুরু । মস্তক ও জিহব! ৷ 

শিষ্য । এই দশায় জন্মিলে কি কি গীড়া হইবার সম্তাবন। ? 
গুক। বাতুলত।, শ্রেক্মাঘটিত ও পিত্তঘটিত রোগ নকল উৎপন্ন হয়। 

শিষ্য। এক্ষণে মঙ্গলের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন। মর্পন * 
€%*। মঙ্গলের স্থান ছুহটী-_-একটী বুধের স্থানের নিক্ষে এবং অপবটা 

বৃহস্পতির স্থানের নিম্নে বিষয় তোমাকে ইতিপুর্স্ে বলিয়াছি। অতএব 
তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অন্ুযায়িক যেরূপ সহজ ভাবে প্রশ্ন কবিতেছিলে, 

এক্ষণে সেইরূপ প্রশ্ন করিলে আমি ও প্রকত উত্তর দিব। 

শিষ্য । বৃহস্পতির নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান্টী উচ্চ হইলে, জাতক কিরূপ 
অবস্থাপন হয় ? 

গুক। জাতক সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি, ও যুদ্ধাভিলাষী হয় । 

শিষ্য। বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ হয় ? 

গুক। জাতক ধীরপ্রকৃতি হইয়া চীশ্বরের উপব নির্ভর কবে ; এব 

অন্যায় কার্ধয হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা পায়। 

শিষ্য । কিন্তু যদি মঙ্গলের উভয় স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহ। হইলে 

কি হয়? 
গুরু । তাহা হইলে জাতক উগ্রত্বভাব, অবিচারী, নিষ্টব, ৪শাণিত- 

লোলুপ ( শোণিতপাত, শোণিতদর্শন ইত্যাদি বিষয় ভালবাসে ), কামাতুর 

হয এবং তাহার বাক্য অততযুক্তিপুর্ণ হয়। 

শিষ্য । মঙ্গলের উভয় স্থান নিম্ন হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক ভীরু ও বালস্বভাব হয়। 

শিষা। যদি মঙ্গলের উভয় স্থান এবং রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে 

[ক হয়? ৰ 
গুরু। জাতক সহিষু্তা-গুণবিশিষ্ট হয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী এবং 

সত্যানুসন্ধানে পটু হয়। 
শিষ্য। যদি মঙ্গলের দুইটী স্থান ও চক্রের "স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে 

কিক্প হয়? 
গুরু। তাহা হইলে জাতক নৌকাচালনবিদ্যায় পারদর্শী হয়। 

শিষ্য । মঙ্গলের উভয় স্থান এবং বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়? 
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গুরু । জাতক তার্কক ও রণিকতা প্রিয় হয়। 

শিষ্কা। মঙ্গলের উভয় স্থান এবং শনির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক মনুষ্যদ্বেষী, নিল'জ্জ, অধার্মিক ও হতভাগ্য হয়। 

শিষ্য । মঙ্গলের স্থান অত্যন্ত উ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। 

শিষ্য! এ স্তান অতিনিয় হইলে ফিহয়? 

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তিবিহীন হয়। 

শিষ্য । মঙ্গলের স্থানের উপর তিল-চিহ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । ছুই হন্তেই বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্বানে তিল-চিহ্ন থাকিলে মোক- 

দমায় সম্পত্তি নঃ হইয়। যায়; কি্ত এ চিগ্চ এক হস্তে থাকিলে, কিয়ংপাঁরমাণে 

রক্ষা পায়। আর যদি এরূপ তিল-চিঞ্ন বুহম্পতির নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানের উপর 

থাকে, তাহ। হইলে পৈতৃক সন্পত্তির এবূপ অবস্থ। হয় । 

শি্ভ । মঙ্গলের স্থানের উপর তারক! চিহ্ক থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্ক থাকিলে জাতক হত্য! করিবার উদ্যম করে। 

শিষ্য । ত্রিতুজ চিহ্ক থাকিলে কি হয়? 

গুরু । যুদ্ধবিগ্যায় পারগ হয়। 

শিষ্য ক্রুশচিহ্ থাকিলে কি হয়? 
গুরু! নিজে অতি দৃপ্রতিজ্ঞতার (একগু য়েমীর) জন্য কলহ উপস্থিত 

করিয়া বিপদে পতিত হয়। 

শিগ্ভ। জাল চিগ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এ চিহ্ন থাকিলে কোনরূপ বিপদে পতিত হইয়! সস্কটাপন্ন হয়, অথব। 

মৃত্যুমুখে পতিত হয়. 

শিষ্প। মলের দশায় জন্মিলে জাতক কিরপ ফলভোগ করে, অন্থগ্রহ- 

পূর্বক বলুন্। 

গুরু । এই দৃশায় জন্মিলে জাতক সাহমী, বিপদে ধৈর্ধ্যাবলম্বী, আত্ম- 

রক্ষক ও স্কল কর্ে উদ্যোগী কূয়। জাতক মধ্যাকারগঠন,, বলবান্ আয়তচক্ষুঃ- 

( ক্ষ প্রায়ই রক্তবর্ণ) থাকে এবং লালবর্ণ হয়। জাতকের নাসিক বংশীর 

মত চিবুক দীর্ঘ” গলা মোটা ও ছোট এবং স্বন্কদেশ প্রশস্ত হয়। করডল 
শক্ত ও সকল অস্গুল্ীর তৃতীয় পর্ব্বমোটা এবং বৃদ্ধাজুলীর প্রথম পর্্দ দশর্ঘ হয়। 
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শিষ্বু। মঙ্গল শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপতা করে ? 

গুরু। শোণিত ও গ্রীবার উপর আধিপত্য করে। 

শিষ্য । এই দশায় জন্মিলে কি কি রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা? 

গুরু । গলাফোঁলা, বসম্ত, এবং শক্সু ও ভূমি হইতে শারীরিক বিপদ 

উপস্থিত হয়। পু 

শিষ্। আপনার নিকট মঙ্গলের স্থানের বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, 

মঙ্গল সকল বিষয়েই অমঙ্গল ঘটায়। যাহা হউক, এক্ষণে চন্ত্ের স্থান উচ্চ 

হইলে কি হয়, অনুগ্রহ করিয়! বলুন । 
গুরু । জাতক চিস্তাযুক্ত, বিষ, পবিজর বুথাকল্পনাপ্রিয় হয়; আত্মতত্বা- 

মুসন্ধানে রত থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ 

প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও অস্থির চিত্ত হয, এবং কোন এক 

বিষয় লইয়া চিস্ত করিতে করিতে এরূপভাবে বাহ্ ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়! 

যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নযোগে দেখিতে পায়। এই বাক্কি চঞ্চলন্বভাব- 
বশতঃ জলভ্রমণে রত থাকে; এবং ধন্মান্থশীলন অপেক্ষা! ঈশ্বরের লীলাহুসন্ধানে 

অধিক আমোদ বোধ করিয়া, তাহাঁতেই নিমুক্ত থাকে । এই ব্যক্তি এত 

কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প এবং সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে । এই 

ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ করে যে, এই ব্যাপার আত্মীয়, ব্বজন, বন্ধু, বান্ধবের 

অত্যন্ত বিশম্ময়কর বলিয়া বোধ হয় ; যেমন__আপনার জাতীয় বয়ংস্থা ব 

বিধবা কন্য। বিবাহ । 

চন্দ্র শিল্প। চন্দ্রের মধ্যবর্ত স্থান অতান্ত স্থল ও উচ্চ দেখা যায়; ইহার 

ফল কিরূপ হয়? 

গুরু । এইরূপ হইলে আভ্যস্তরিক নাড়ীর রোগ উৎপন্ন হয়। 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগ অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক, পিত্ত, বাত, শ্রেক্মজনিত রোগে আক্তান্ত হুয়। 

শিষ্য। শিরোরেখা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! যদ্দি চন্দ্রের স্থানের উপর 

আইসে এবং মঙ্গলের স্থানের নিয়ে থাকে ;. রবির স্থানে জাল-চিহ্ থাকে, তাহ] 

হইলে, এই কয়টার সমষ্টি কিরূপ ফলপ্রদান করে, তাহা৷ অনুগ্রহ 'করিয়া 

বলুন। 
গুরু । জাতক লম্পট, পরনিন্দাকারী, কদাচারী, ভীরু ও উদ্ধতম্বভাব হয়। 

তমার 
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চর 

শিশ্তা। চন্দ্রের স্থানের উচ্চতার সহিত করতল কঠিন ও অগ্গুলীর অগ্রভাগ 

মোটা হইলে কি হয় ? 

গুরু । কৌশলপ্রিয় ( মতলববাঁজ ), চঞ্চলমতি € থামখেয়ালী ), উগ্র- 

প্রকৃতি, অসন্তষ্ট।' পৌত্তলিকধশ্োন্সন্ত, শিরঃপীড়াগ্রস্ত, আত্মাভিমানী ও 

গতীবচিস্তাশীণ হয়। 

শিক । চন্দ্রের স্থান অধিক উচ্চ হইয়া, বিস্তৃত হওত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত 

আনিয়া কোণীকুতি হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক চিন্তাযুক্ত হয় এবং তাাগ স্বীকার করে। 

শিষ্ু। চজ্জ্রের স্থান স্কীত ন। হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক চিন্তা কবিতে অক্ষম হয় ও মনের স্থিরতা রাখিতে 

পারে না। 

শিষা। চন্দ্র-ও বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক আমোদরত ও কল্পনাপ্রিয় হয়। 

শিষ্য। চন্দ্র ও শনির স্থান সনান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক নর্ধদা মলিন বস্্ পরিধান করে। ভীরু এবং অজীর্ণ- 

রোগগ্রস্ত হয়। 

শিষ্য । অন্য সকল গ্রহের স্থান নিয়; কিন্তু চন্দ্রের স্থান কেবল উচ্চ 

হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক চিন্তা ও কল্পনার সব্দিদা নিযুক্ত থাকে । 

শিল্প । চন্ত্রের স্থান উচ্চ বা স্ফীত, হস্তের চতুক্ষোণের নিয়ে ক্রুশ চিহ্ৃ- 

যুক্ত এবং ইহাদের সহিত অগ্ুলীর গঠন স্থচালু হইলে কিরূপ ফলপ্রদ 
হয় ৭ 

গুরু । জাতকের অশীন্দ্রয় বিষয়ে দর্শনশক্তি প্রবল হয়। 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থানের উপর সরলরেখা খাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক কোনরূপ ছূর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই জানিতে 
পারে। 
_শিধা। এই স্থানে বহুরেখ। থাকিলে কি হয় ?্ 

গুরু । প্রত্যাদেশ পাইয়। থাকে, উপদেবতা হইতে ভয় পায় এবং ভবি- 

য্যৎ ঘটন। স্বপ্নে দেখিতে পায়। 
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[.. শিষ্য। ক্রুশচিহ থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বাত-ব্যাধিগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী হয়; এই চিহ্ন অত্যন্ত 

বড় হইলে, নিজেকেই বঞ্চিত করে এবং ছোট হইলে পন্দ্রজালিক হয়। 
শিষ্য । একটী সরল রেখা মণিবদ্ধ হইতে উঠিয়া, চন্দ্রের ,স্থান পর্য্যস্ত 

আসিলে কি হয় ? 

গুরু। জাতক কোপনস্বভাব (খিট্ খিটে ) হয়। 

শিষ্য। যদি একটী ধনুসদৃশ রেখ। বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে যায় 
তাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পাঁয় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্ে 
দেখে, ও এই সকল বিষয় প্রকাশ করিবারও ক্ষমতা পাঁইয়৷ থাকে। 

শিষ্য। হম্ততলের নি হইতে একটী সরল রেখা চন্দ্রের স্থান পর্যাস্ত 

আসিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের জলভ্রমণ হয় । 

শিষ্য। এই স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়! মরিয়। যায় ॥ কিন্তু ইহার সহিত যদি চন্দেব 

স্থান উচ্চ থাকে এবং শিরোরেখা! এই চন্দ্রের স্থান পর্যস্ত আইসে, তাহা হইলে 
জাতক জলমগ্র হইয়া আত্মহত্যা করে। 

শিষ্য । যদি একটা হৃক্ম রেখ! এই তারকা-চিহ্বের সহিত আয়ুরেখীকে 

সংযুক্ত করে, তাহা হইলে কি হয়? 

গুরু। তাহ! হইলে জাতকের মৃচ্ছণগত-বায়-রোগ উৎপন্ন হয়। 

শিষ্য । এই স্থানে বহু সরল রেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সর্ব্বদ যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে। , 

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপর কোণাকৃতি (48০1) চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতিক জলমগ্র হইয়। মরিয়া যায়। 

শিষ্য। এই স্থানে অর্ধবৃত্রচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । তাহাতেও জলমগ্র হওয়ায়, মৃত্যু হয়। 
শিষ্য। এই স্থানে ত্রিভূ্জচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক এরন্দরজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়। 
শিষ্য । জালচিহ্ থাকিলে কি হয়? 
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শিষ্ব। বিবাহ রেখা কোন্টীকে বলে ? 

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব হইতে আমুরেখা পর্যাস্ত যে রেখা থাকে, 
তাহাঁকে বিবাহ-রেখু। বলে। কিন্তু উক্ত রেখ! ছিন্ন ভিন্ন হইলে, বিবাহে বা 

ভালবাসায় গোলযোগ উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । অন্য কোন রেখাদ্বার৷ বিবাহের বিষয় বুঝা যায় কিনা? 

গুরু । শুক্রের স্থানে বা বিবাহ-রেখার উপর যবচিহৃন থাকিলে বিবাহ 

বা ভালবাস ভঙ্গ হয় । কিন্তু যদি উক্ত যবচিহ্ন হইতে একটী সরল রেখা উঠিয়া 

রবিস্তান স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দাম্পতা প্রেম 

স্থদৃঢ় হয়। (চিত্র ৫। ১০_-১০। ১১) 

শিষ্য । তিনটা সরল রেখ! শুক্রের স্থান হইতে বৃহস্পতির স্থান পধ্যস্ত 

বিস্তৃত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দানশীল ও স্বখী হয় (চিত্র ৫1৮) 

শিষ্বা। কোন স্থুলরেখা শুক্রেব স্তানে উখিত হইয়া, আযুরেখাঁভেদ করত, 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কি হয়? 

গুরু । জাঁতক হীঁপানিকাশী-রোগগ্রস্ত হয়। 

শিশ্বাচ। শুক্রের স্তানেব উপর তাবকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক কোন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িয়া কষ্ট পায়। 

শিষ্য । এই স্াঁনে চতুঞ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহু আধুরেখার সন্নিকটে থাকিলে, জাতক কোনরূপে বন্দী 

হইবার সম্ভাবন1। 

শিষ্য । শুক্রের স্তানের উপর ত্রিভূজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। গণিতশান্ত্রে পারদশী ও প্রীয় তথ্প্রয় হয়। 

শিষ্য । এই শুক্রের স্থানে ভ্রুশচিহ্ন থাকলে কি হয়? 

গুরু। এই টিচ্ছে জাতককে গোপনীয় বিপৎসস্কুল প্রেমে রত করার়। 

কিন্তু গেই সঙ্গে বৃহস্পন্তর স্থানের উপরও যদি কুশ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে 

উভগ্নেরই'প্রেম সুখকর হয় । 
শিষ্য । জালচিহ্নু থাকিলে কি হয়? 

শুক. জাতক লম্পট হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে জাতকের করতলে শুক্রবদ্ধনী 

(9016 0£ 9750৪ ) থাকিলে এই স্বভাব দৃঢ় হয়। | 
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শিষ্য । শুক্রের দশা জন্সিলে কিরূপ ফলাফল হয়? 

গুরু। জাতক শাপ্ত, ধীর, দয়ালু, ভালবামিতে ইচ্ছুক, সঙ্গীত-বিদ্যা-পার- 

দরশী সৌন্দর্যযপ্রিয় এবং শারারিক সুখাঁভিলাবী হয়; এবং প্রায়ই তাহার স্বভাব 

স্ত্রীলোকের মত হয়। ইহার করতল শ্বেতবর্ণ, কোমল এবং দীর্ঘ হয়।, বুদধাগুলা 

প্রায়ই ক্ষুদ্র হয়। 

শিষ্য । শুক্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে? 

গুরু । শুক্র গ্রীব৷ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের উপর আধিপত্য করে। 

শিষ্য এই দশায় জন্মিলে কি কি পীড়া উপস্থিত হয়? 

গুক। মৃচ্ছাগতবামু এবৎ স্ত্রীসংসর্গ.জনিত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। 

এই গ্রহ এবং চন্ত্র স্ত্রীলোকের উপর অধিক পরিমাণে আধিপত্য করে। 
শিষ্য। এই স্থান চিহুশূন্ত হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহা হইলে জাতকের মানসিক স্থিরতা, পবিত্রতা হয়; ও পার্থিব 
আসক্তি থাকে না। 

চতুর্থ অধ্যায় । 

গ্রহস্থান পরিবর্তন | 

শিষ্য। গ্রহ-চিহন-গুলি নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ 

হয়? |] 

গুরু। তাহা হইলে নিজ নিজ গুণান্থ্যারী ফের বৃদ্ধি করে; যথা 

বুহম্পতি বৃহস্পতির স্বানে, শনি শনির স্তানে, রবি রবির স্যানে, বুধ বুধের উল 

মঙ্গল মঙ্গলের স্থানে এবং শুক্র শুক্রের স্থানে থাকে । 

শিষ্য । গ্রহ চিহ্গুলি স্বকীয় স্থান ব্যতীত অন্ত স্থানে থাকিতে পারে 

কিনা? 
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গুক। তাহাও হইয় 'থখকে, যথাকখন কখনও চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতি 

স্তন এবং বৃণ্বর চিঞ্ বৃচপ্পতিব বা রবিব স্থানে থাকিতেও দেখা যায়। 

শিষ্য। চন্দ্রের চিঙ্গ বৃহস্পতিব স্থানে থঃকিলে কি হয়? 

গুক | জাতকেব আপা্বিক-শক্ষি বিশেষণ পবিমাণে থাকে । 

শিষ্য । বুধের চিহ্ন বৃহম্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গু₹| জাতক কার্শানিপাহে সক্ষম হয় ও বাকচাতুর্য্যে হৃখ্যাতিলা 
কব্যি। থাঁকে। 

খিশা। বুধেব চিহ ববিব স্থানে থাকিলে কি হষ? 

গুক। জাতক বিজ্ঞানশাস্বান্ুশীলন দ্বাবা সুখ্যাতি লাভ ক/ব। 

শিষ্য । দেব। পুর্ধে যে করতলস্থিত ত্রিভুজের উল্লেখমাঁত্র কবিয়াছেন, 

সেই সম্বন্ধে কিছু বিস্তাবি5 বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । কিবপ ইচ্ছা কন বল। 

কর-ভ্রিভজ । 

শিষ্য । এই হস্তত্রিডুজেব লক্ষণ কি? 

শুক । আম্বেখা, শিরোরেখা ও স্বান্ারেখা বাবা বেষ্টিত স্থানকে 

কবত্রিহপ্গ বলে। 

শিষ্য। ইহাব প্রথম বা উচ্চ কোণ কোন্টী? 

শুক) আযুবেখ। এবং শিরোরেখা মিলিত হইব! যে কোঁণ উত্পন্ন করে 

সেইটী ইহাঁব প্রথম বা উচ্চ কোণ। 

শিষ্য । ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কোন্টী ? 

গুরু। শিরোরেখা ও স্থাস্থ্যরেখায় মিলিত উৎপন্ন কোণকে ইহার দ্বিতীয় 
বা মধ্য কোণ কহে। 

শিষ্য। ইহার তৃতীয় বা নিম্ন কোণ কোন্টী ? 
গুরু । আযুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা উৎপন্ন কোণকে ইহার তৃতীয় হা 

নাকো বলে। | ্ 

শিষ্য । যে ব্যক্তির হস্তে করত্রিভূজ স্পষ্টর্ূপে অস্কিত থাকে, অর্থাৎ -- 

উহার তিনটা রেখাই যদি একটুও ভগ্ন না থাকে, তাহা হইলে কিরূপ 
ফলপ্রদ হয়? | 

গা 
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গুরু। জাতক সৌভাগ্যশালী, শরীরসন্বন্ধে বিশেষ শ্্স্ত, সাহসী ও দরীর্ঘ- 
জীবী হয়। 

শিষ্য। ইহার প্রথম কোণ স্পষ্ট ও অল্প প্রশস্ত থাকিলে কি,হয়? 
গুরু । জাতকের হৃদয় কোমল ও উন্নত হয়। 

শিষ্য । এই প্রথম কোণ প্রশস্ত হইল্লে কি হয়? 

গুরু । জাতক নির্বোধ ও অভদ্র হয়। 

শিধ্য। এই কোণ অতান্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ_-শনিব স্থানের নিয়দেশ 

হইতে আর্ত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক ধনলোভী ও দুর্ভাগা হইয়া! থাকে । 

শিষ্য । এই কোণ অত্যন্ত সক্কীর্ণ, অর্থাংদ্বিতীয় অঙ্গুলীর নিয় হইতে 
আরব্ধ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক, ঈর্ষান্বিত, বিদ্বেষী ও ধূর্ত হয়। 

শিষ্য। দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ স্পষ্ট থাকিলে কি হয় ? 

গুরু । জাতক দীর্ঘাযুঃ ও মেধাবী হয়। 

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলে কি হয়? 

গুক। জাতক অপরের অনিষ্টকারী ও সামান্য কারণে উত্তেজিত 

হয়। 

শিষ্য । এই কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক নির্বোধ, অস্থির ও চঞ্চলচিত্ত হইয়। থাকে। 

শিষ্য । তৃতীয় বা নিম্ন কোণ স্পষ্ট হইলে কিরূপ ফল হয়? 

গুরু । জাতক স্থস্থ শরীর ও সং্প্রবৃত্তির লোক হয়। 

শিষ্য। ম্বাভীবতঃ এই কোণের বাহুযুগল অসংলগ্ন থাকে, কিন্তু যদি যুক্ত 

হয়, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক দুর্বল ও অর্থলোলুপ হয়। 
শিষ্য। এই কোণে বহুরেখ। থাকিলে কি হয়?" * 

গুর। জাতক মন্দস্বভাব, অলস ও কর্কশভাষী হয়। 

শিষ্য। কোণ তিনটার গুণাগুণ বুঝিলাম; কিন্তু ত্রিভুজের মধ্যে আর্চন্ত 

চিহ্ন থাকিলে কিরূপ হয়? 

গুরু । জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত, নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় হয়। 
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শিপ্য। এপ অর্ধচন্দ্র চিহ্ন শিরোরেখার ঠিক নিয্নভাগে এই রেখার 

সাঠতা মাল৩ খা ॥লে কি হয়? 

71 

শিব। | 

তব | 

জাতক অবিবেচণ। প্রযুক্ত আত্মহত্যা করে। 

এই মন্ধচন্ত্রচিহ স্বাগ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গত ক্ষমতাশালী, কৃতকম্মা ও স্থৃস্থ হয়। 

করচত্ুক্ষোণ। 

শিব্য। প্রভে।!  করত্রিভুজের বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে কবচতৃফ্ষোণের 
বিষ শুনতে ইচ্ছ। কবি। 

গ%। হদয়রেখা, শিবোরেখা, শনি বা ভাগ্যরেখ। এবং স্বাস্থ্যরেখ! হবার 

বেষ্টিত কবতপস্থ চতুষ্ষোণ স্ত(নকে হস্তচতৃক্ষোণ বা কর চতুষ্ষোণ বলে। 

শিষ্য । এহ ৮তুক্ষোণেব উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত হইলে এবং ইহাতে অন্যরেখা 
না থাকিলে কিরূপ ফল হয়? 

গুরু ৷ 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য । 

জাতক বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ও স্থিবচিত্ত হয়। 

এই চতুক্ষোণ অপ্রশস্ত হইলে কি হয়? 

জাতক হিংসক, পক্ষপাতী, প্রবর্চক ও অর্থলোলুপ হয়। 
এই চতুক্ষোণের বুধের নিয়স্থ পার্খ শনির নিযস্থ পারব অপে্ষ! 

প্রশস্ত হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের উদারভাবের অভাব থাকে এবং সে অর্থলোলুপ হয়। 

শিষ্য। 

হয়? 

গুরু । 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য । 

৩? 
শিষ্য । 

কি হয়? 

গুরু । 

বুধের নিম্নস্থ এ পার্থ অন্য পারব অপেক্ষা অপ্রশস্ত থাকিলে কি 

জাতক স্বীয় সুখ্যাতিলাভের জন্য সর্মদ! ব্যস্ত থাকে । 

এই চতুক্ষোণ অত্যন্ত প্রশত্ত হইলে কি হয়? 

জাতক দোষশুন্য হয়। 

এই চতুষ্কোণ রুহুরেখাযুক্ত থাকিলে কি হয় ? 

জাতক অন্পবুদ্ধি হয়; এথবা তাহার মস্তিষ্ক ছূর্ব্বল হয়। 

এই চতুক্ষোণের শনিরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা বাহুদ্ধয় অস্পষ্ট থাকিলে 

জাতিক দুর্ভাগ্য , হিংসক ও দুর তিসন্ধিমুক্ত হয়'। 
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শিষ্য। এই চতুক্ষোণে ভারকাচিহন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নর হয়। 
শিষ্য । কোন একটী রেখা এই চতুফ্ষোণের মধ্য হইতে উঠিয়া বুধের 

স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক কোন সম্্রান্তলোকের সাহায্য পাইয়া থাকে। 

শিষ্য । করচতৃক্ষোণসন্বদ্ধে যথেষ্ট বলিলেন, এক্ষণে মণিবন্ধসম্বন্ধে দয়া 
করিয়। বিছু বলুন । 

গুরু । প্রশ্ন কর বলিতেছি। 

মণিবন্ধ | 

শিষ্য । মণিবন্ধের বলয়ত্রয় পরিস্কৃত ও সরল থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক ন্থস্থশনীর ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং তাহাঁর জীবন 

শীম্তিতে অতিবাঁহিত হয় । 

শিষ্য । এই বলয়ত্রয় শৃঙ্খল/কার হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে। 

শিষ্য । এই ব্লযত্রঘ ভগ্ন হইলে কি হয? 

গুরু । জাতক অল্পব্যয়ী হয়। 

শিষ্য । এই রেখাত্রয়ের মধ্যে &ো) এইবপ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের জীবন অতিশয় কষ্টে অতিবাহিত হইন্না, শেষে সৌভাগা- 

বিশিঃ ও রৈরাগ্যযুক্ত হয়। 

শিষ্য । এই বেখাত্রয়েব মধ্যে কোঁণাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বুদ্ধবয়সে পরধন প্রাপ্ত হয় ও সম্মান লাত করে। 

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে ক্ুশ-চিহু থাকিলে ফি হয়? 

গুরু। জাতকের শরীর সুস্থ হয়। 

শিষ্য। এই রেখাত্রব তগ্ন ও ভাগ্যরেখা ইছাদের নিকটবর্তী থাকিলে 

'কিহয়€ র 
গুরু। জাতক অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে । 

শিশ্ত। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে ভারকাচিহন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক পরপন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই চিন অস্প হইলে লম্পট হয়। 

ঙ 
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তি 

শি । কোন একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়। চন্দ্রের স্থান পধ্যস্ত 

যাইলে কি হয? 

গুক। জাঁভকেৰ নমুর্জযাত্র! ঘটে । 

শি্ত।, কোন বেখী। মণিবন্ধ হুইতে উঠিয়া, শুক্রস্থানভেদ করত বুহস্পপ্তি- 

স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুক্। জাতকের দীর্ঘকালস্থাধী জলগথে ভ্রমণ ঘটে । 

শিষ্য । বুহস্পতিরেখার মহিত এপ একটী বেখা শনির স্থানের অভিমুখে 

গিয়া, তাহাঁব শীর্ষ্পর্শোদাত হইলে কি হয ? 

গুকু। জাঁতকের জলত্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ঘটে না। এ দুটি বেখাব 

মাদ্য কোন একটী আমুরেগাম্ন লীন হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে; আব 

এ ছুইটী জমান্্বালভানে অন্পু্ধিপে থাকলে, জণযাআন বহুবিধ কষ্ট 

হস; কিন্দ তফাত লভও হইঘ। থাক । 

শিগ্য। সুণিবঙ্দ হইতে কোন রেখ! উঠিন। আশরেখ। স্পর্শ কবিলে 

কিভঘ? 

গু 1 জাতকের জলন্রঘণে মুত্য ঘটে। 

নিশ। উতক্তরেখ। সবল হইঘ। মর্বআোভীবে ঝুপেব স্থানে মাইিলে কি হয় 

গুক। জাতকের জনান্রমণে আয়বুদ্দি হয় ও কখন কধন জলপথে 

বিপদ ৭ ঘটে । 

শৈব্য। কোন রেখ। মণিবন্ধ হইতে উঠির| বুধের প্বাঁনে যাইলে কি হয়? 

গুক। জীতক হঠাৎ অর্থেপাচ্জন রা পারে। 

শিপ্য । এনপ কোন রেখ। রবির স্থান পথ্যস্ত খালে কি হয়? 

গুক্ত। জাঁতক কোন বদ্ধি্ঠ লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

নিষ্য। মনিবদ্ধ হইতে কোন রেখ। উচিয়। চান্দের স্থাঁন' অতিক্রম করত 

স্বাস্থারেখ। স্পর্শ করিলে কি হয় ? 

গু । জাতকের জ জীন শোকে ও দুর্ভাগ্যে অতিবান্িত ভয়। 

*শ্িন্য। গুরুদেব! আপনার অন্নগ্রছে করতলস্থ চিহাসমূহের ও মণিবন্ধের 

বিষন্র প্ুনিশা যথেষ্ট রুভার্থ হইযাছি। এক্ষণে এতুপ্ব্তীত আর ষে 

সমন্ত তেখ। দোখিতে গাওয। ঘাথ, ত২সদ্ে কিছু জানিত্তে কৌতুহল হইতেছে ; 

যদি অনুমাত হয় ভবে গিজ্ঞ।সা করি। 



॥আবুরেখা-সংস্থান। ] আয়ং্বিচার | ৪৩ 

গুরু । বৎস! তোমাৰ কৌভুভল নিব'বণ জন্য আমি মকল প্রশ্ন 

উত্তন দিতে প্রপ্ভত আঁচি । তোমার মাহ। কিছু জিজ্ঞ।এ থাকে ছিজ্জাসা কর। 

পঞ্চম অধ্যায় 

আম়িবিচার। 

শিমা। হে দেব! গহগনে স্থান নিরূপণ এনং উচ্চতা ও নিয়া 

বাব কবিনা, মন্তযোব ভান ধশ্ম বিপদ ইত্যাদি বিষয় বিখেবধপে গাানতের 

পারা যায়), তৎ্সম্বন্দে আব কোঁন সন্দেহ দেখিতেছি না। আখুঃসখজ 

আমাণ কতকগুপি গ্রিগ্ঞাম্ত আছে) কাবণ যে মনুষ্যেব আয নাই, ভাহান 

সকল লক্ষণহ বুথা। এজন আনুঃসন্বন্ধে বিশেষরূপে জানা আবশ্তক। অতএব 

আনুঃরেখ। সন্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়! কুতার্থ করন। 

গুরু । আধুঠীন মন্তাযার কিছুই দেখিবার আবশ্যাকডা দাউ, আন্তএব জাখু, 

সম্বন্ধে তোমার যে কিছু প্রগ্ন খাকে, অবাধে বলিতে পার। 

শিষ্য । মনুষ্ের আঁযুঃ কত দীর্ঘ হইতে পারে ? 

গুক্রু । শত বসবের অধিকও হতে পাগে। 
শিষ্য । আঘুণেখার লক্ষণ কি £ 

গুরু । ৫ ব্রেখা তঞ্জনী ও বৃদ্ধাঙগুলীব মধাদেশ হহতে, অথাৎ রন্পাতির 

স্থানের নিয়দেশ হইতে, উঠিঘা শুক্রেব স্বানকে হেন করছ মাণিণদ্ধ পস্ত 

যাঁয়, তাহাক্েই আরুরেখা ৰলে। 

শিষ্য । আফুবেখা কিবপ হালে জাতক শতাধু? বু। দীর্ঘাযুঃ জন? 

গুরু । যদি আযুরেখ! দীর্ঘ, সুস্পট, অপতিহপ্ম তয় এবং বদ্ধ ভূগু ও 

অন্ত রেখার দ্বারা কর্তিত ন। হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘাযুঃ, সুস্থ, দংশ্বভাব 

ও মচ্চারত্র হয । 
শিন্য । আশুরেগা মলিন ও প্রশ্স্ত ইইলে কি হয়? ] 



৪8 সামুদ্রিক শিক্ষা । [ আযুবখা-চিহন॥ 

গুরু । জাতক অসুস্থ, মন্দবুদ্ধি, দুর্বল ও ঈর্ষাধিত হয়। 

শিষ্য । আঘুরেখা প্রশগ্ত ও রত্তবর্ম হইলে কি হয়? 

গুর। জাতক দুর্দান্ত ও পশ্ুপ্রকৃতি হয়। 

শিষ্য। আয়ুরেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক ক্ষগ্রহয়। কিন্তযদি উততয় হস্তে এই রেখার ম্ধাস্থান সুক্ষ 

হয়, তবে তাহার জীবনের শেষ অংশ অন্ুস্থ হর), এবং যদি সেই সক্ষম 

অংশের শেষভাগে “দাগ” (97090) থাকে, তাহা হইলে জাতকের হঠাৎ 

মৃত্যু হম়। | 
শিষ্য । আয়ুরেখা স্থানে স্থানে সৃঙ্ম ও স্থানে স্থানে স্তুল হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অব্যবস্থিত চিত্ত ও চঞ্চল হইয়া থাকে । ( চিত্র ৩) 

শিষ্য । আযুরেখাকে কিরূপে বিভাগ করিলে বরঃক্রম জান! যায়? 

গুরু | ইহাকে ৫। ১০। ১৫। ২০ ইত্যাদি ত্বাংশে ভাগ করিলে. আযুঃ 

জানিতে পার যায়। (চিত্র ৪ দেখ) 

শিষ্য। আযঘুনিরূপণ করিতে হুইলে, ছুই হস্ত দেখিবার আবশ্যকতা আছে 

কিনা? 
গুরু । উভত় হত্ত দেখিয়া, আযুঃ স্থির করিতে হয। 

শিবা। উভয় হস্তে আযুরেখ। ছোট হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অল্লাধুঃ হয়। 

শিষ্য। আয়ুরেখ। ভগ্র থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এক হস্তে আঘুরেখা ভগ্ন ও অপর হস্তে সম্পূ্ণ থাকিলে জাতক 

উত্কট রোগাক্রান্ত হয়। উভয় হস্তে ভগ্ন থাকিলে, জাতকের মৃত্যু হয়। 

কিন্ত যদি আযুরেখা এক হত্তে এক স্থানে ভগ্ন এবং অপর হস্তে অপর স্থানে 

ভগ্র হয়, তাহা হুইলে, জাতক প্রথম হস্তের অর্থাৎ_যে হস্তের আয়ুরেখার ভগ্ন 

চিহ তাহার মুলের, সন্নিকট-_ভগ্ন স্থানের বয়ংক্রমস্থচক সময়ে পীড়াক্রাস্ত হইয়া, 

দ্বিতীয় হস্তের ভগ্ন স্থানের নয়ঃক্রমন্চক সময় পর্য্যস্ত প্র পীড়া ভোগ করিয়া মৃত্যু- 

সু্দেযুত হয় । যথা_-কোন ব্যক্তির এক হস্তের আমুরেখা ৩০ বৎসর বয়ক্রম- 
চক স্থানে হইলে, এবং অপর হস্তে ৩৫ বংসর বয়ঃক্রমন্থচক সময়ে ভগ্ন হইলে 

জাতক ৩০ বংসর বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়! ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগ ভোগ. 

করত অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 



আয়ুরেখা-চিহ। | আয়মর্বিচার ৰ ৫ 
চস না 5627 ররর 

শিন্প। এই আঘুবেখা কাহারও কাহারও বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠয়া। 

শুক্রের স্থান বেষ্টন করিয়! মণ্ণবন্ধ পধ্যপ্ত যায়। তাহাতে কিরূপ ফলাফল হয় 1 

গুকু। তব জাতকেব এইরূপ আঘুরেখা আছে, "স ভন্চাভিনাদী, কঙ- 

কাধ্য ও সুখ্যাতিভাজন হয় । 

শিষ্য। আযুরেখার পার্থে শুক্রের স্থানের অভিমুখে একটী রেখ! 
কাঠারও কাহারও হস্তে থাকে ; তাহাতে কি হয়? 

গুক। এ রেশ! আয়ুবেখাব যঙদুব পর্ধ্যন্ত সমান্তবাঁল ও বিস্তৃভ থাকে, 

ততদুব পর্যন্ত আধুরেখাব তবে সকল অশুভ-চিহ্ন থাকে, ০স সমস্তই স'শোধন 

করে। আর জাতক বিলাপী ও হুখভোগী হয়। 

শিষ্ষ। এইরূপ রেখার দার! অর্থপ্রাপ্তসন্বঙ্গে কিছু জান! যায় কি ন' 

গুরু । উক্ত রেখ| থাকিলে কোন স্ত্রীলোকের বিষয়েব উত্তরাধিকারী 

হয়। 

শিষ্য । আযুরেখার উৎপত্তি বা শেষভাগে কোন শাখারেখ। থাকিলে, 

কি হয়? 

গুরু। যদি কোন শাখাবেখা অধোমুখী হইয়া, আযুরেখার শেষভাগে 

থাকে, ভাহা হইলে জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ হয় এবং আয়ুরেখার 

উৎ্পত্তিস্থানে কোন শাখাঁরেথা অধোমুখী হইয়া থাকিলে, জাতক অহস্কারী, 

অবিবেটক ও কক্পনাপ্রিয় হয়। কিন্তু উক্ত শাখা-রেখাঁঘয় স্পন্ট হইলে 

জাতক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হয়। 

শিগ্ভ। এরূপ শাখারেখা আযুরেখা হইতে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক মূর্থতাবশতঃ অর্থ নষ্ট করে বা কষ্টে পড়ে। (চিত্র ৭) 

শিধ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্তন 

করত শিরোরেখা পধ্যন্ত যাইলে কি হয় € 

গুরু । প্ররূপ রেখা থাকিলে মনঃকষ্ঠ ও প্রণয়তঙ্গ হয়। 

শিষ্য। যে সকল রেখা শুত্রস্থান হইতে উঠিয়! আয়ুরেখা ও শিরোরেখা 

ভেদ করিস্রা হৃদয়রেখাকৈ স্পর্শ করে, তাহা ফ্িরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । এরূপ চিহ্ছে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ বুঝায়। (চিত্র ৫) 

শিষ্য। কোন রেখা আযুরেখা হইতে উর্ধমুখী হইয়! বৃহস্পতির স্থান 

পর্ধযজ যাইলে কি হয়? 



৪৬ সামুদ্রিক শাক্ষা! | ] আযু'বখ। চি 

নিলে লতা নতল ইক তি নি রিলিজ রানার 

গুরু । তাহাতে জাতকের উদ্যম সপল ঘফল হয়। 

শিশ্। এইরূপ রেখ। শনিস্থানে যাঁজলে কি হয? 

গুক। আয়ুরেখার যে স্থান হইতে এই রেখ। উত্থিত ভইযাছে, জাতকের 

সেই বয়ঃক্রমে অর্থলাভ ও ব্যবসায উন্নতি হয়, এবং সে স্থাববসম্পন্তি ও গাড়ী 

ঘোড়া কবিতে পারে। 

শিষা। এইকপ বেখা রবিব স্তানে যাইলে কি ঠ্য? 

গুরু । জ।৩কের শ্ুগ্যাতিপাভ ও অংথ|প।চ্জন হয়। 

শিষা। এবপ রেখা, বুধের স্থানে যাঁইলে কিভয? 

গুকু। বাবসা ও শাম্মান্থবশীলনন্বাবা জ্থ ও শখ্যাতিপাভ হখ। | চিহ ৫1 

শিষ্য । আরুরেখা হতে ছুভটা নেখা নিশত ভইয়! একটী চন্ত্রেল স্তানে 

অপবটী শুক্রস্তানে যাঁইলে কি হয়? 

গুরু । এইবপ বেখা থাকিলে, জাওঙক স্বদেশভাগ করিয়া বিদেশ 

গমন কবে। 

শিষ্য। আঁমৃবেখার উপব চতুক্ষোণ |: থাকিলে কি হম? 

গুরু। জাতক নানারূপ বিপদ এবং শারীরিক ও আথিক কষ্ট হতে 

মুক্তিলাভ করে। 

শিষ্য । আম়ুবেখার উপব তিল-চিঞ্চ ব৷ কাল দাগ থাফিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বায়ুোগগ্রন্ত হয । কিগ্ত এই চিষ্ন অতান্ত গণ হইলে 
জাতকের হঠাঁৎ মৃত্যু হয়। 

শিষ্য । আয়ুরেখার প্রথমাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখার অভিমুখে 
থাকিলে কি হয? 

গুরু । জাতিক নিজগুণে বিদ্যা ও খ্যাতিলাভ কবে । কিন্তু উহার মধ্যে 

কোন রেখ! প্রবল হাইলে অথাৎ অপেক্ষা ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলে, সন্মান ও 
ধনলা'ভ হইয়া থাকে । 

শিষ্য। এইরূপ রেখা! অঙ্গুষ্ঠের অভিমুখে যাইলে কি হয়? 
রর ৬০ | জাতকের বিপদ, 'ব্থা-পড়িরা য1ওয়। বা অত্থস্থ হওয়া, 
বুঝাম। 

শিষ্য । প্রভো! আযুরেখার মূল, শিরোরেখা ও হদযরেথা এতছ্ুভষের 
সহিত মিলিত হইতে কি দেখা যায়? 
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কব লে 

গু । এইরূপ অনেক হন্ত দেখিতে পাওয়া যায; এবং হহাতে জাতকের 

ভমানক দুরবস্থা ও অপমুত্যু খটে। 

শিষ্য । আধুরেখর উপর অনেকানেক চিহ্ন থাকে, তাহার মধ্যে ক্রুশ 

চিছ থাকিলে কি হয? 

গরু । আথুরেখার প্রাথমাঁংশে থাকিলে, বাল্যাবস্থায় দুর্ঘটনা উপস্থিত 

হয। মধাস্থালে থাকিলে, সাংঘাতিক পীড়া উপপ্ভিত হয়; এবং এই 

হন উভয় স্থানে থাকিলে মৃতু হর। আযুবেখান শেষাঁৎশে থাকিলে ও 

অভাবনীয় দুরবস্থা উপাস্থত হয়। 

শি্য । ম্ঙ্গলের স্থান হইতে কোন ব্রেগা উঠিয়া আঁষুরেখ। ভেদ করিলে 

কি হয? 

ক । জাতক মশ্মক ও কগদেশে সাণান পাপু হয়। 

দ্ধ । যদি কোন পবিষৃত ৪ এমাটা শেখা আগরেখা! হইতে উঠিয়। 

ববির স্থান পর্বান্ত যার, তাহা হলে কি হয? 

£₹ | জাতক সন্মানল্চক উপাধি গ্রাম হয়। 

নিষা। গদি মাং বেখাৰ উপব কোন বড দাগ (7)/) থাকে, তবে 

চি হয়? 

গুক। জাতক অন্ধ হয । 

শিদ্য । অনেকের 'আাধুবেখ। অন্গুষ্ঠের নিকট হইতে উখিত হংতি দেখ! 

যাব, তাহাতে কিরূপ ফল হয়? | 

গুক। তাহাতে জাতকের সন্তান হয় না। 

শিথ্বা। আযুবেখাঁয় যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুক। আয্ুরেখার ও ভাগ্যরেখার প্রারস্তে এই চিঙ্গ থাকিলে, জাতকের 

জন্মদোষ, সাঘাতিক ছুর্ঘউন। ও বংশগত রোগ উপস্থিত ভমু। কিন্তু এই চি 

আযুবেখার উপর অন্য কোন স্তলে থাকিলে জাতক কিছুকাল রোগগ্রস্ত থাকে। 

্বাস্থাবেখ| না থাবিল্ল, উল্ফ যনচিহ্ অদীর্ঘ ও প্রিতুদ্রনিত বোগগ্রস্ত করে। 

শিশ্য। কোন খরেখা আযুলেখ। হত উঠ্তিষা বুহম্পতিন স্থান, পর্য্যশ 

যাইয়। বন্তুভাবে শনিব স্থানে উপস্থিত হইলে কি হয়? ও 

গুক। জাতিক বিলাসোন্মন্ত হয; কিন্তু বুহস্পত্তির স্থান উচ্চ থাকিলে 

জাতক ধর্্মসন্বদধে বিশেম্ব উন্নতি লাভ কনিতে গারে। 
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 শিশ্ত। আয়ুরেখার প্রারস্ত হইতে কোন রেখা শনি স্থান পর্য্যন্ত যাইলে 
কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । এইরূপ রেখা স্ত্রীলোকের তস্তে থাকিলে প্রসবকালীন তাহার 
মৃত্যু হয়। 

যষ্ঠ অধ্যায় | 

হধয়-রেখা । 

শিষা। আখুরেখার বিষয় শুনিয়া আমাব এই জ্ঞান হইডেছে যে, মনুষ্ক 
মাত্রই আনৃষ্টের দাস, তাহার। জন্মাবধি যে সমস্ত কার্ধা করে, সে সমুদায়ই 
তাহারা পুর্র্ব হইতেই সঙ্গে করিয়া লইযা আইসে; কেবল পার্থিব জ্ঞানান্ধ 
ইইয়। উহ। জানিতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে হৃদয়-রেখার লক্ষণ কিরূপ 

বিস্তারিত রূপে বলিলে জ্ঞানলাভ কবিতে পারি । 

গুক। যে রেখা বুধের স্থান হইতে উখিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান পর্য্যস্ত 
যায়, তাহাকে হাদয়-রেখ। বলে। 

শিশ্ত। হ্ৃদয়রেখার বর্ণ ও গঠনসম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্র্বক কিছু বলুন। 
গুরু । এ ব্রেখা পরিস্কৃত ও হুন্দর হইলে এবং চওড়া ও মলিন না৷ হইলে 

জাতক সরলাস্তঃকরণ ও শান্ত হয়। 

শিম্প । এ রেখা ঝুঁহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া শনির স্থান হইতে 

উঠিলে কি হয়? ৰঁ 

গুরু। জাতক বিশুদ্ধ,প্রেমিক না হয়া, ইন্জিয়ন্থখের বশবর্তী হয় । 
ূ শি হৃদয়েরেখা চিহ্শূহ্ট হইয়া, বৃহস্পতির স্থান হইতে বুধের স্থান 
পর্য্যস্ত'সম্পূর্নরূপে বিস্তুত থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক এরূপ স্বার্থপর প্রেমে রত হয় যে, সন্দিপ্চচিত্ত হইয়া 

মানসিক কষ্ট পানন। 
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শিষ্য । হৃদর-রেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক লম্পট হয়, এবঃ বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকিলে, তাহার 

হংপিণ্ডের পীড়া উপস্থিত হয়। 
শিষ্য । এই রেখা উজ্জল রক্তবর্ণ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের হৃদয় কঠিন হয়। 

শিল্ত। এই রেখা মলিন, শৃঙ্খলগঠন ও বিস্তৃত হইলে কি হয়? 

গুক্ধ। জাতক প্রতারক হর । 

শিষ্ত । এই রেখ। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক যকৃতের পাড়ায় কষ্টভোগ করে। 

শিষা। অনেকের হৃদয়-রেখা শিরোরেখার নিকটবর্তী দেখা যায়; তাহাতে 

কি ফল হয়? 

গুরু । এইব্বপ ব্যক্তি মন্দবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, হিংসক, কপট ও প্রতারক 

হয়। 
শিল্প । শনির স্থান হইতে হৃদয়-রেখ। উঠিলে, এবং তাহাতে শাখাদি ন। 

থাকিলে, কিরূপ ফলগ্রধ হয়? 
গুরু । জাতক শল্লাযুঃ ও তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। 

শিষ্য । যে ব্যক্তির হদমরেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠে এবং 'মত্যন্ত 

স্ক্ষ হয়, তাহার প্রকৃতি কিন্ধপ হয়? 

গুরু । সেব্যক্তি নিষ্টুর ও হত্যাকারী হয়। 

শিশ্ক। এই রেখা শনি বা বৃহস্পতির স্থান হইতে ন1 উঠিয়া, যদি অনব- 

মিক]1 ও মধ্যবর্তী স্থান হইতে উঠে, তাহ। হইলে কি ফল হয়? 

গুরু । জাতকের জীবন অতিকষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হয় । 

শিল্প । এই রেখা অতিশয় দীর্ঘ হইলে, চন্দ্রের "স্থান উচ্চ হইলে এবং 

শুক্র-বন্ধনী চিহ্ন থাকিলে, কিরূপ ফল হয়? 

গুরু। সেস্ত্রীন্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হয় । 

শিষ্য । হদয়রেখবিহীন মনুষ্য কি কখন দেখা মায়? যদি এপ হয়, 

তবে তাহার প্রকৃতি কিন্ধপ? 

গুরু । এইরূপ অনেক মনু্য আছে যে, তাহাদের হ্ৃদয়রেখা একেবারে 
নাই। ইহারা কপট ও স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্ভিবিশিষ্ট এবং এই মস্ধে যদ্ধি স্বাস্থ্য 

ণ 
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রেখা স্পষ্ট না থাঁকে, তবে ইহাদের আমুঃ অল্প হয় এবং হৃংপিণ্ডের পীড়া! উপ- 
স্থিত হইয়া, হঠাৎ মৃত্যু হয়। 

শিশ্য। এই বেথা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয? 

গুরু । এই বেখ! অধিক স্থানে ভগ্ন স্থানে হইলে, জাতক স্ত্রীবিদ্বেষী হয় এবং 

তাহাঁব মান(সক চাপল্য থাকে | 

শিষ্য | এই রেখার শেষ অংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া, একটা বুহস্পতির স্থানে ও 

অপরটা শনির স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুক। এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। কিন্তু 

এঁ ছুইটীর মধ্যে একটা বুহস্পতির ও শনির স্থানের মধ্যবপ্ত স্থান পর্যন্ত যাইলে 

জাতক আজীবন বিশিষ্টন্ূপ সৌভাশালী হয়। 

শিষ্য । এই রেখ! দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একটী বুহস্পতির ও অপরনি 

শনির স্থান পর্ধ্যস্ত যাইলে কি হয় ? 

গুরু। এইরূপ জাতকের উদ্যমসমূহ বিফল হয়, এবং সে ধর্ম বিষয়ে 
উন্মন্ত হয়। রি 

শিষ্য । হৃদয়রেখার কোন শাখা যদি বৃহস্পতির স্থানে না যায়, তবে 
কি হয়? শ 

গুরু । জাতক দরিদ্র হয়। 1৮6১৮ 
শিগ্য। এইরূপে হদয়রেখার কোন শাখাঁদিউ?'বুধের স্থানে অবস্থিত না 

হইলে কি হয়? কির 
গুরু । জাতকের সম্ভান হয় না। 1৯ 

শিদ্য । হৃদয়বেখ। অনামিকার মূলদ্দেশ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইলে কি হয়? 

গুরু । ঘদ্দি ভাগ্যরেখা বিশেষ বলব্তী না থাকে, তবে জাতকের সকল 

উদ্যমই নিক্ষল হয। * 

শিষ্য । হৃদয়রেখা ভগ্ন হইলে এবং তাহার উপর কট ব রক্তবর্ণ ভিন্ন 

ভিন্ন প্রকার চিহ্ন ব! শ্বেতৃব্রণ গর্তের মতন কোন চিহ্ন থাঁকিলে কি হয়? 

গুরু ॥ ভগ্ন হৃদয়রেখার উপর কটা দাগ থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত- 

রোঠ্রাক্রাত্ত হইতে হয়; শ্বেতবর্ণ গর্ভ থাকিলে, প্রকৃত ভালবাস! লাভ করে। 

রক্তবর্ণ স্থচীবিদ্ধবৎ-চিহ্ন থাকিলে, অথবা! এই চিহ্ন রবির নিয়ে থাঁকিলে, 

পাতকের শিল্পকণ্দ অসম্পন্ন হব ; বা তাহাকে উচ্চাভিলাষজন্য মনঃকষ্ট পাইতে 
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হয়; কিন্তু এই চিহ্ন বুধেব নিম্ে থাকিলে, জাতক দশনশান্্বিৎ ও আইনজ্ঞ 

হযু এবং চিকিৎসক দ্বার। মনঃকষ্ট পাঁষ। 

শিষ্ত । হৃদয়রেখা অনামিকার খুলদেশের কিয়ৎপরিমাণ বেষ্টন করিলে 

কি হয়? 

গুক। জাতক গুহাবিদ্যাষ স্বভাবতঃ বাং্প£গল।ভ করিষ।, সবিশিষ পাৰ 

দশশী হয়। 

শিন্য । এই রেখা উভয হস্তে শনিব স্থানের নিযদেশে শিরোবেথাণ আচ 

মিলিত হইলে কি হয় ? 

গুরু । জাতকের হঠাৎ মৃত্তু হয়। 

শিষ্য । যদ্দি হৃদযবেখারু কোন একটা বেখা শিবোরেখাঁকে স্পর্শ করে, এবং 

অগব একটী রেখ। স্প্শকাবী ব্রেখাকে কর্তন কবে, তাহ। হটলে কি হয? 

গুরু । জাতকেব শোচনীম বিবাহ ও তক্জন্য মানসিক কষ্ট হয়। 

শিষা। কোন একটী বেখা হৃদযরেখা হইতে বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে 

আসিলে কি হয? 

গুরু । এই চি্নধারী ব্যক্তি হত্যাকাবী হঘ। 

সপ্তম অধ্যায় 

শিরোরেখ। | 

শিষ্য । প্রভো! আমাদের ভাষা কথা বলে “মনোগুণে ধন” অর্থাৎ 

াহার যেরূপ মনের ভাব তাহার জীবনও" মেইরূপ” অতিবাহিত হয় কিম 

এই হদয়বেখা বা মনোরেখার বিষয় এখন শুনিয়। বুঝিলাম যে, মনুষ্যের দোষ 

গুণে কিছুই ঘটে না) কেবল গ্রহগণের আধিপত্যে সমস্ত ফলাফল উৎপন্ন হ- 

তেছে এবং ইছাও ঈর কর্তৃক পূর্বেই স্থিরীকৃত হইঘা আাছে। তথাপি 
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আমরা জ্ঞানান্ধ হইয়া, এতংসম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাই না। এক্ষণে দয়া 

করিয়। শিরোরেখ। সম্বন্ধে বলুন । 

গুরু । যে বেখা আয়ুরেখার প্রারন্ত হইতে চন্ত্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, 
তাহাকে শিরোরেথা কহে। 

শিধ্য। উ রেখা ভগ্ন বা শাখাবিশিষ্ট ন| হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক সুবুদ্ধি, সুবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখ! মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকেব স্বাভাবিক মনের দুর্বলতা ও বুদ্ধির অভাব থাঁকে। 

শিষ্য। এই বেখা ক্ষুদ্র এবং শনির স্থান পধ্যস্ত বিস্তৃত থাকিলে 

কি হয়? 
গুরু । জাতক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

শিষ্প। শিরোরেখা শুখলগঠন হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের মনের দৃঢ়তা থাকে না ও তাহার স্বভাব চঞ্চল হয়। 

শিষ্য । এই রেখা স্থস্ম ও দীর্ঘ হইলেকি হয়? 

গুরু । জাতক অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখ। অতান্ত স্থল ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত, অর্থলোভী ও যরুজ্জনিত-পীঁড়াগ্রন্ত হই 

থাকে। 

শিষ্য । এই রেখা দীর্ঘ হইলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ ও স্থুল হইলে কি হয়? 
গুরু। এই চিহৃবিশিষ্ট লোক অত্যাচারী হয়। 

শিষ্য। শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে এবং করতলে বহরেখা থাকিলে কি হয়? 
গুক। তাহা হইলে জাতকেব বিপৎকালীন আত্মদমন করিবার ক্ষমতা 

থাকে ; ও ম্বভাবতঃ ইঙ্গিতমাত্রেই কাধ্য করিতে সক্ষম হয়" প্রত্যুৎ্পননমত্তি 
উপস্থিত হয়। 

শিষা। এই শিবোটরেখা অতান্ত দীর্ঘ হইয়া সবলভাঁবে কবতলের পার্খ- 

বুধ বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 

গুরু। এইরূপ লোক কপণ অর্থলোলুপ ও নীচপ্রকৃতি হয় । 

শিষা। এ সকল ফলাফলের হ্রাসবুদ্ধিকারী অপর কোন বেখ আছে 
কিনা? 
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গুরু । করতল কোমল এবং বুহম্পতির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, 

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকলের খণ্ডন হইয়। যায়। 

শিগ্ক । যদি শিরোরেখা আমুরেখার প্রারস্থযুক্ত না হইয়া, শনির শ্বানের 

নিম্নদেশ হইতে আরক্ধ হয়, তাহা! হইলে কি হয়? 
শুক। জাতকের বমোবুদ্ধি হইলে বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধির উন্নত্তি হয়। 

শিষ্য । শিবোবেখা হৃদয়রেখার সম্িকটে থাকিলে কি হয়। 

গুরু । জান্তক ছুর্দল ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত হয় এবং মানসিক কষ্ট 

পায়। 

শিব | এই রেখ! হৃদঘুরেখ। হইতে দূরে অবস্থিত হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক সৎ, রাজভক্ ও সর্বত্র সমদশ হয়। 

শিধ্য। যেবাক্ির শিরোরেখ! কিযদ্দুব সবলভাবে থাকিয়া পরিশেষে 

বক্রভাবে বুধের স্থানাভিমুখে যায়, সে কিরূপ ফলভোগ করে ? 

গুরু। সে ম্বতাবতঃ অর্থলোলুপ ও কৃপণ হয় এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি 

লাভ করে। 

শিশ্য। যাহার শিরোরেখ। সুক্ষ ও ঈষৎ গড়ানে হয় এবং মধ্যমা ও অনা. 

মিকা দীর্ঘে সমান হয়, তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে? 

গুরু। সেব্যক্তি আউতি (অগ্রিম ) খরিদ বিক্রী বিষয়ে পটু হয় ও 

চিরকাল কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী ব্যবসায়ে ও দ্যুতক্রীড়াতে নিপুণ 

হয়। 

শিল্ভ। যাহার শিরোরেখা। আয়ুরেখার সহিত মিলিত্ত থাকে, এবং ক্রমশ: 

গড়াইয়। আসিয়া শেষাংশে শাখাবিশিষ্ট হয়, তাহার মন্তিক্ষের অবস্থা কিকূপ ? 

গুরু । এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতকের সাহিত্যে প্রবৃত্তি থাকে, এবং 

দে অজ্ঞাত গৃঢ় বিষয়ের সাহিত্যসন্বন্ধীয় লেখক, প্রবন্ধাদি-আবিষ্ষারক, ও 

অপূর্বব-কল্পনানিক্কিবিশিষ্ট হয়! 

শিষ্প। শিরোরেখা ক্রমশঃ বক হুইয়৷ মণিবন্ধ পর্য্যস্ত থাকিলে এবং সেই 

সঙ্গে একটী ক্রুশচিহন' থাকিলে কি হম? * 

গুরু । জাতক আত্মঘাতী হয়। " 

শিল্প । শিরোরেখার শেষাংশ দ্বিখপ্ডিত হইয়! একটা শাখ! চন্দের স্থানে 

যাইলে কিহয়? * | 

০০০ 
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গুরু । জাতক গ্রত্যাদেশ প্রাপ্পু হয এব তাহার স্বপ্ন সকল সফল হয়। 

শিষ্য । যাহার শিরোবেখ। কবতলেব মধ্যদেশে আসিয়া শেষ হয, তাহাব 

মস্তিক্ষ কিরূপ হয়? 

গুরু । তাঙাব জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্ত ডুন্পল হয় 
শিষ্য। শিরোরেখায ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ্ত ও শুক্র শুক্ম বেখা থাকিলে কি 

হয়? 

গুরু । জাতকের শিবঃপীভডা ও তজ্জন্য যন্্রণা উপস্থিত হয়| 

শিত্তা। শিবোবেখাব শেষাংশ বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয? 
গুরু। জাতক কল্পনাশক্তি, কবিত্বশন্তি, ও গুহ্যবিদ্যায় পাব্দর্শিতালাভ 

করে। 
শিষ্ষ । এরূপে বুধের স্থানে যাইলে কি হয? 

গুরু । জাতক বাণিজা 'ও বিজ্ঞানশাস্মে পটু হয়। 

শিষ। এরপে রবির স্থানে ধাইলে কি হর? 

গুরু । জাতক খাতি 9 য্শঃপ্রিয় হইয়ু। থাকে । 

শিষা। এরপে শনির স্থানে যাঁইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের সঙ্গীত ও ধশ্মবিষয়ে প্রবৃপ্তি জন্মে ও সেখব্যক্কি সাঁধা- 

রণতঃ মৌনাবলম্বন কৰিয়া থাকে। 
শিষ্য । যদি কোন সবল বেখা শিবোরেখার প্রথমাংশ হইতে বৃহস্পতিন 

স্থানে যাঁয়, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক অত্যান্ত উচ্চাভিলাষী হইন্বা থাকে, এবং শ্িরোরেখা দীর্ঘ 
হইলে, তাহার নকল আশা! পূর্ণ হ্য। 

শিষ্ব। ছুইটী শিরোরেখ। থাকিলে কি হয? 
গুর। জাতক দ্বিত্তাববিশিষ্ট হয়, যখা--কখন অত্যন্ত দয়ালু, কখন বা 

অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়। কিন্ত ইহারা সৎপরামর্শবাতা হয়। 
শিষ্ব। শিরোরেখা ভগ্ন হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক মস্তর্কে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয় হস্তে ভগ্ন 

থাকিশে তাহার মৃত্যু হয়। 
শিষ্য । যদি শিরোরেখা আম়ুরেখাঁব সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয়? 
গুরু। জাতক কাধ্যতৎপর ও আত্মাভিমানী হয়; সাধারণতঃ ইহারা 
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কর্ণপটু হয়॥ নাটকের অন্ভিনেতা, বন্ততাকাবী, উকীল ও কৌন্দীল হই 

থাকে | ইহাব। ব্যস্তভাবে কোন বিষয় বিচাব করিষা থাকে। 

শিষ্য । কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেখা শিশোবেখাকে কত্তন কবিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক' গ্রবঞ্চক হয়| 

শিব্য। শিরোরেখাব উপব রক্রবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক মন্তকে আঘাত প্রাঞ্ধ হয়। 

শিষ্য । শ্বেতবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয ? 

গুরু । বিজ্ঞানশান্্ীয় কোলকপ আবিষ্ষাৰ কবিষ| থাকে । 

শিষ্য । এই রেখায় শনির স্থানের নিষ্ে কৃষ্চবর্ণ দাগ থাকিলে, কি হয়? 

গুরু । জাতক দন্তশৃপ ভোগ করে। 

শিষ্য । একপ চি রবিব স্থান্ব নিয়ে খাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের চক্ষবোগ হইয়৷ থাকে! 

শিষ্য । এরূপ কৃষ্কবর্ণ দাগ শুক্রেব স্থানের নিকট থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের কর্ণরোগ হইয়া থাকে । 

শিষ্য । শিরোরেখার উপর যব্টিহ্ধন গকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বাধুরোগণ্রন্ত হয়। 

ররর 

অষ্টম অধ্যায় । 
[০ স্পা 

ভাগ্য-রেখ। । 

শিধ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে আমার জ্ঞান হইতেছে, যে, 

শিরোরেথা স্বারা মন্ুষ্যের মণ্তিফের ধুভ্তিনমূহ জানা যায়, এবং ইহ্াতেই, 

বোধ হইতেছে যে, মনুষোর জন্মকালীন এই সকল বিষয় স্থিরীকত ভইয়া 

থাকে । আরও জাঁন। যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান লোকে যে নিজের তাক্ষ বুদ্ধি- 

মত্বার জন্য অহঙ্কার করিয়া থাকে, বা হতবুদ্ধি লোক নিজের বৃদ্ধিহীনতার 
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জর 

জন্য যে লাঞ্ছনা পাইয়! থাকে, এ সকলই ত্রমমাত্র; এ ঈশ্বরের স্থষ্টিকৌশল 

বোধগম্য না হওয়াতে ই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । এক্ষণে আমাকে ভাগ্য 

রেখার বিষয় কিছু উপদেশ দানে বাধিত করুন । 
গুরু । ভাগ্য-রেখার বিষয় শুনিতে কি হচ্ছ! কর বল। 

শিষ্য ।  ভাগ্য-রেখা কাহাকে বলে ? 
গুরু ॥। যে রেখা আফুরেখা হইতে উঠ্ির1! শনির স্থান পধ্যন্ত যায়, তাঁহাকে 

ভাগ্য-রেখ। বলে। ইহাদ্বারা পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদ্দ ইত্যাদি জান। 

যার, এবং এই কারণে ইহাকে পার্থিব রেখাও বলা যাইতে পাঁরে। 

শিষ্য । এই রেখা আম়ুরেখ! হইতে শনির স্থান পধ্যস্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক নিজগুণে পার্থিব উন্নতি লাভ করে, এবং এই রেখ। 

আয়ুরেখার যে স্থানে মিলিত থাকে জাতক নিজের সেই বয়ঃন্রম পর্যন্ত পিতা) 

মাতা, ও আত্মীয়বর্গের সন্তোষসাধনে মত্ববান্ থাকে । 

শিষ্য । এই রেখ ম্ণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শনির স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়। 

শিব্য। এই রেখ! চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অপরের পাহাষ্যে উন্নতিলাভ করে। 

শিষ্য । ভাগ্যরেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়! বুধের স্থানে যাইলে 

কি হয়? 

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশান্ত্রে, বক্তৃতায় ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাঁভ করে। 

শিষ্য। এরব্ূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয়। 

গুরু। জাতক সাহিত্যে, শিল্পবিষ্তায় ও নাটকসম্বন্ধে উন্নতিলাঁভ করে। 

কিন্ত ইহার সহিত অনামিক! চালু হইলে, জাতক শিল্পবিষ্ঠায় বিশেষ পার- 
দর্শিতা লাভ করে। এইরূপে অনামিকার অগ্রভাগ চৌক হইলে, সাহিত্যে 
সবিশেষ পটুতা জন্মে, এবং এই অস্ুলীর অগ্রভাগ স্থল হইণে, নাটক রন! 
করিতে পারে। 

_শিষ্য। ভাগ্য-রেখা এরপ বৃহস্পতির স্থানে ধাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। 
শিষ্য । এরূপ ভাগ্া-বেখা করতলের মধ্য বে উঠিয়া মধ্যমার তৃতীয় 

পর্ব পর্যন্ত ফাইলৈ কি হয় 2 
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গুরু । জাতক ছুরাগ্য হয়, এবং তাঁহার সমস্ত উদ্যম ভগ্র হইয়া! থাকে? 

শিষ্য । ভাগ্য-রেখা সরল ও শাখাবিশিষ্ট হইলে কিম্ম? 

গুরু। জাতক দরিদ্রীবস্থা হইতে ধনী হইয়া থাকে। 

শিষ্য। এই ভাগ্য-রেখার প্রথমাংশ বক্র ও শেষাংশ সরল হইলে কি 

হয়? 
গুরু। জাতক প্রথমে দরিদ্র থাকে, পরে ধনী হয়। 

শিষ্য । ভাগ্যরেখা সরল ও ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হৃদয়-রেখার উপরিভাগ 

পর্য্যস্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। এইরূপ হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় ভাগ্যবান্ হয়। এবং বিজ্ঞান- 

শান্্রীয় আবিফারক, উগ্ঠান্যের কার্য ও কৃষিকাধ্যে নিপুণ হয়; ও ম্বৃপতি 

(4101016506) হয়। 

শষ্য । ভাগ্য-রেখ। ভগ্ন ব বক্র খাকিলে কি হয়? 

গুরু। বক্র থাকিলে পেই বয়সে সাংসারিক বিপর্ উপস্থিত হয় এবং 

ভগ্র থাকিলে শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে । (চিত্র । ৪ অনুসারে বয়সের নির্ণগ 

করিতে হয়। ) 

শিষ্য । ভাগা-বেখ। সরল ও সুম্পষ্ট থাকিলে কি হয়? 

গুরু । আয়ুরেখার দোষ বা দুর্বলতা সংশোধন করে। 

শিষ্য । ভাগ্য-রেখ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাছারা শনির স্থানে বিভক্ত হইলে 

কি হয়? 
গুরু। জাতক জীবনের শেবভাগে অত্যপ্ত অর্থকষ্ট পায়। 

শিধ্য। কোন একটী ক্ষুদ্র রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়1 আয়ুরেখা ও 
ভাগ্যবেখাকে কর্তন করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের স্ক্রীবিয়োগ হয, অথবা মে কোন স্ত্রীলোক হঈতে কষ্টপাঁয়। 

শিষ্য। ভাঁগ্য-রেখার প্রারস্তে তুরকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । মাতাপিতা হইতে জাতক দুর্ভাগ্য প্রাধ হয়; কিন্ত এ চিনের 

সহিত শুক্রের স্থানে তারকা-চিহু থাকিলে, 'অল্পবয়সেই পিতামাতার মৃত্যু ঘটিয়া :) 
থাকে। 

শিষা। ভাগ্য রেখায় একটা যব ও তারকা-চিহন থাকিলে কি হ্য় € 

গুরু । জাতকের প্রণয্বভক্ন ও দুর্ভাগ্য উপস্থিত হযব। 

| 
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শিধা। আযঘুরেখ! ও ভাগ্যরেখার প্রারভে যবচিহ্ন থাকিলে এবং এই ভাগ্য- 

রেখা বক্র হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহ! হইলে জাতক বিবাহজ নহে, বুঝায় । 

শিষ্য। ভাগ্য-রেখার মধ্যদেশে যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক পুরুষ হইলে, স্ত্রীলোকদ্বারা এবং স্ত্রীলোক হইলে পুরুষ- 

স্বারা প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য । এরূপ যবচিহ্ শিরোরেখাঁর নিক্কে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক বিজাতীয় স্ত্রী বা পুরুষকর্তক প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য। অনেক হস্তে ভাগ্যরেখা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার 

ফল কি? 

গুরু । ভাগ্য-রেখাশুন্ত ব্যক্তি .উগ্ভঘরহিত, মৎস্যমীৎসত্যাগী ও হুর্ভাগ্য 
হইয়া থাকে । 

রবিরেখ। । 

শিব্য। প্রভো। আপনার উপদেশ মত আমার ধারণা হইতেছে ঘে, 
ভাগ্য্লেখা হবার মনুষ্যের পাথিব উন্নতির বিষয় জানা যায়। এক্ষণে অপর 
একটী রেখা, যাহা রবির স্থান হইতে আয়ুরেখা পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাকে কি বলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 

গুরু । ইহাকে রবিরেখ। বলে। 

শিষ্য । এই রবিরেখাঁবিশিষ্ট লোক স্বাভাবিক কিরূপ ফলাফল ভোগ 

করে? 

গুরু । এই বেখা পরিস্কতরূপে রবির স্থানে আসিলে, জীতক যশস্থী 
কীত্িমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী হয় এবং সকল কর্শে কৃতকাধ্য হইয়া থাকে । 

হঠাৎ অর্থলাভ কন্পিয়া উহাঁর সদ্বয় ধরে; মহান্ লোকের সাহাযা পাই! 

থাকে; এবং স্থিরচিত্ত $ প্রত্যুৎপন্থমতি হয়। 

শি্ত। এই রবিরেখ। আম্ুরেখা হইতে উঠিয়া ধবির স্থানে যাইলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক শিল্প, সাহিত্য, ও নাটক রচনায় পারদশিতা লাত করে। 

। শিব্য। এই রেখ। চক্রের স্থান হইতে উঠিয়। রবির স্থানে যাইলে কি হয়? 
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গুরু। জাতক অপরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মানী ও যশশ্বী হইয়। 

থাকে । 

শিষ্য । যদি রবিরেখা চক্রের স্থান হইতে রবির স্থানে যায়, ও সেই লঙ্গে 

শিরোরেখা গড়াইয়। চন্ত্স্থানা ভিমুখে যায়, তাহ। হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক পছ্ভরচনায় ও সাহিত্যে পারদর্শী হয় ।* 

শিষ্য। এই রেখা মঙ্গলের স্তান হইতে উঠিয়া! রবির স্থানে ঘাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে, ও নিজ চেষ্টায় উহতি করিতে 

সমর্থ হয়। 

শিষ্য। এই রেখা হৃদয়রেখ! হইতে উঠিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক শিল্পবিদ্য। ঘ্বার। উন্নতিলাভ করে। 

শিষ্য । যদি এই রেখা হাদয়রেগা হইতে উখিত হয়, অনামিকার অগ্রভাগ 

স্ুল হয় এবং শিরোরেখ' প্রশস্ত হয়, তাহ। হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক নাটক-লেখক হইয়! থাকে । 

শিষ্য। যাহার হস্তে রবি প্রবল থাকে, এবং সেই সঙ্গে মধ্যমা ও অনা- 

মিকা অঙ্গুলীঘ্ঘয় দীর্ঘে সমান থাকে, তাহাব কি ফল হয়? 

গুরু । সে দ্যুতক্রীড়ীয় ও ক্রয়-বিক্রয়ে নিপুণ হয । 

শিষ্য । রবিরেখা বুধ ও বৃহস্পতির স্থানের উচ্চতার সহিত সুস্প্ 

থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, ও সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শান্তানু্শীলনে 

পাঁরদর্শিত। লাভ হয় । 
শিষ্য । যেব্যক্তির অঞ্থুলী সকল বক্র, হস্ততলের মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত 

গভীর ও রবিরেখ। প্রবল থাকে, সে কিরূপ ফলভোগ করে? 

গুরু । তাহার কোন উদ্যমই সফল হয় ন|। 

শিষ্য । এই রেখা যদি প্রবল হয়,এবং সেই সঙ্গে কোন গ্রহের স্থান উচ্চ 

না থাকে, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক কোন লোকের সম্পত্তি গ্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য? রবিস্থানে বহুরেখ। থাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক বহুবিধ শিল্পকার্ধ্য দ্বার! অর্থপ্রান্তির চেষ্টা করে, কিন্ত 

কোন কাধ্যেই সফল হঁয় না। 
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শিষ্য। রবিরেখার উপর তারকা-চিঞ্ক থাকিলে কি হয় ? 
গুরু। জাতকের কোন বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ হর। 

শিষ/। যদি রবির স্থানে ক্রুশ-চি থাকে এবং সেই চিহ্ন রবিরেখাকে 
স্পর্শ করে, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক ধন্মপরায়ণ হয়। 

শিষ্য । রবিরেখা হৃদয়বরেখাকে স্পর্শ করিলে, ও তথায় কাল 'দাগ 

থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক চক্ষুরোগে কষ্ট-পায়; সম্ভবতঃ অদ্ধও হয় । 

্বাস্থ্যরেখা । 

শিষ্য । গুরুদেব! রবিরেখার বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, মন্ুষ্যের 

উদ্যম, চেষ্টা ইত্যাদি বিষম্ব ও তাহার ফলাফল হহ। ছ্বার। জান। যায়। এক্ষণে 

স্বাস্থ্যরেখার সন্বপ্ধে দয়া করিয়। কিছু উপদেশ কঞ্চন। 

গুরু । প্রশ্ন কর, বলিতেছি। 

শিষ্য। কোন্ রেখাটাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে? 

গ্রর। আশ্রেখার সন্নিকটে ম্বিবন্ধ হইতে মে রেখা উঠিয়া বুধের স্থান 

পর্যন্ত বিস্ৃত থাকে, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। (চিত্র ১। জজ) 

শিব্য। স্বাস্থ্যরেখার বর্ণ গোলাপী হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক স্ুস্থশরীর, আমোদপ্রিয় ও মৌভাগ্যশাপী হয়। 
শিষ্য। এই রেখা আযুরেখার সহিত যুক্ত থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের হ্বংপিগ দুর্বল হয় 

শিষ্য । যাঁদ আয়ুরেখার সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয় ? 

গুরু। তাহ! হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়। 

শিষ্য। যাহার হস্তে এই স্বাস্থ্যরেখ! আদৌ নাই, তাহার অবহ1! কিরূপ? 

গুর। সে চতুর ও চঞ্চল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহার বাকৃচাতুরধ্য থাকে । 
শিধ্য এই রেখা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয় ? 

গুরু । জাতক বৃদ্ধাবস্থায় পীড়াগ্রস্ত হয় ! 

শিষ্য । এই রেখা সরল ও হৃক্ম হইলে কি হয়? 

' গুরু । জাতক কঠিনহৃদয় হয়। ঁ 
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শিষ্য । এই রেখার উপরি (বুশস্থাননমীপস্থ) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ! 

গুরু । জাতকের শিরঃপীড়। জন্মিবা খাকে। 

শিয। এই রেখার ম্ধ্যস্থ? সপ্ম ও রক্তব্€ হইলে কি হয়? 

গুরু | জাতক জররোগা কান্ত হয়। র্ 

শিন্ভ । এই রেখার নিন্ন ( মঙ্গপক্ষেত্রগত ) ভাগ রন্তবব4 হইলে ক হয? 

গুরু । জাতকের অন্তঃকরণ ছূর্ববল হয়। 

[শষ্য । যাহার এহ রেখার সর্ববাংশই রক্তবর্ণণসে কিরূপ কলভোগ করে? 

গুরু। সে অহঙ্কারী হয় ও তাহার গ্রকৃতি পশ্ডর গ্ভায় হহয়া থাকে । 

শি । এই শ্বাস্থ্যরেখা জটিল ও তরঙ্গাগিত ( পাকান বা ঢেউখেলান) 

হইলে কিহ্য়? 

গুরু । জাতক আরিশ্বাসী হয় ও পিত্বাধিক্যজন্য রৌগতোগ করিয়! থাকে। 

শিষ্য । এই রেখ। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের পরিপাকশাক্ত ভালরূপ থাকে না। 

শিষ্য । যদি কোন লোকের এই ব্রেখার কেবল উপরিভাগ শাখাযুক্ত হয়, 

এবং সেই শাখা শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিভুগাকার হয়, তবে 

কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে সে সম্মানিত সু্যাতিবিশিষ্ট হয় এবং ধর্োন্নতি- 

বিষয়ে ও গুহৃবিষ্ঠায় পারদগিতা লাভ করে; স্বাভাবিক হন্দ্রঙজাল (1২40012] 

17810) ও মোহিনীবিগ্ঠা (151০০০১০1০৫) অথাৎ দেহস্থ-ভাড়িত-বলে 

অপরকে অটেৈতন্ত করিয়া তাহার শরীরের উপর আধিপত্য করন সম্বন্ধে 

নিপুণ, এবং এরশ্বরিক কাধ্য করণের তব্বানুসন্ধামী হয়। 

শিশ্ত। এই স্বাস্থ্যরেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রেখা ভেদ করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক পীড়াগ্রন্ত হইবে জানা যায়। * 

শিশ্ত। এই রেখা ভাগ্য ও শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিহুজ-চিহু 

উৎপন্ন করিলে কি হয়? 

গক্ত। জাতক স্বাভাবিক নিয়মদ্ধার$ অলৌকিক কাধ্য সম্পন্ন করিতে 

পারে; হস্তচালনা পূর্বক অন্তরকে অচৈতন্ (115০09019192)' ) করিতে 

পারে ; প্রশ্বরিক ঘটনার কাধ্য কারণ বুবিবার ক্ষমতা পায়; এবং 

স্বভীবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ভবিষ্তৎ বিষয় দেখিতে পায়। 
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শিল্প । এই রেখ। চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত বন্রভাবে যাইলে কি হয়? 

গুক। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হয় এবং তাহার অবস্থার অনেক পরি- 

বর্ধন ঘটে । 

শিশ্ভ। এই স্বাস্থ্যরেখায় ববচি্ন থাকিলে কি হয়? 
গুক। জাতক (১০111212011৯) হয়, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অনেক 

অলৌকিক কার্ধ্য করিম। থাকে; এমন কি সেই অবস্থায় ভ্রমণও করে। 

প্ররুভিরেখ! | ( ড15.1550158, ) 

শিষ্য । প্রতভেো! আপনার কপায় মনুষ্যের শারীরিক শুভাগুভ' স্বাস্থা- 

রেখ! হ্বারা যে সবিশেষ জান যায়, তাহা বুঝিয়াছি। এক্ষণে প্রবৃত্তিরেখ। 

(18 7,০50) মন্বন্ধে কিছু বলিলে কৃতার্থ হই। 

গুরু । যে রেথা স্বাস্্যরেখার সহিত সমান্তবাঁল থাকিয়া! এই রেখাকে 

বলবান্ করে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা (৬15 17501) কহে । (িত্র ১। »ঝঝ।) 

শিষ্য । এই রেখ! শুক্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ? 

গুরু। জাতক লম্পট হইযা থাকে । 

শিষ্য । এই রেখ! সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ? 

গুরু । জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে; এবং তন্বারা খ্যাতিলাঁভ 
করে। 

শিয্প। কোন একটী রেখ! রবির স্থান হইতে উঠিয়া, এই প্রবৃত্তিরেখার 
সহিত মিপিত হইলে, কিরূপ ফল হুয়? 

গুরু। জাতক নিশ্চিতই ধনবাঁন্ হয়। 

শুক্র-বন্ধনী। (01:16 ০6 6105 ) 

শিষ্য । দেব! প্রবুন্তিরেখার বিষয় গুনিলাম, এক্ষণে শুক্র-বন্ধণী (01116 

0 ৩০১) সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞান! করিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । তোমার যাহা জিজ্ঞাস্ত থাকে বল। 

শিঘ। কোন্ রেখাক্ছে শুক্র-ন্ধনী কহে? 
গুরু । যে রেখা বৃহৃ্পতির স্থান হইতে উঠিয়! অর্ধচন্দ্রাকার হইয়া! সরল- 

ভাবে বুধের স্থান পর্যযত্ত যায়, ভাহাকে শুক্র-বন্ধনী (011016 ০৫ 625) 
কছে। (চিত্র ১৫" চিহ্ন ) 
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সম 

শিষ্য । শুক্র-বদ্ধনী যদি একূপই থাকে তবে কি হয়? 

গুরু। জাতকের উপর উন্নত আত্মার (০০০০ 971) দৃষ্টি থাকে? 
সে এন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবৎ সে সাহিত্যে 
বিশেষ পারদর্শী হয় ও তাহার গীতি গাথ। পগ্ঠ রচনা করিবার শক্তি থাকে । 

শিষ্য । এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কিহ্য়? 

গুক । জাতক লম্পট হয়। 

শিষ্য। এই রেখ! বৃহম্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া, যদি শনিস্থান হইতে 
উঠে এবং বুধের স্থান পর্যযস্ত যায়, তবে কি হয়? 

গুক্ত। জাতক শঠ ও মিথ্যাবাদী হয় । 

শিষ্য। এই রেখা রবিস্থানে অপর একটী রেখা দ্বারা কর্তিত হইলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতকের চরিত্র-পোষে ধনহানি হর়। 

শিষ্য। এই রেখা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্তিত হইলে এবং চক্র 
ও শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের মৃচ্ছণগত বায়ুরোগ হয়। 

শিষ্য। গ্রহস্থান ও রেখা সম্বন্ধে আমার আর কিছু ভরিজ্ঞাস্য আছে; 
অনুমতি হইলে নিবেদন করি। 

গুরু । তোমায় উপদেশ করিতে আমি লর্বদাই সন্ধষ্ট। জিজ্ঞাস। কর-- 

ধলিতেছি । 

অন্যান্য রেখা । 

শিষ্য। কোন একটী বেখা আমুরেখা হইতে উঠিয় বৃহস্পতির স্থান 

অতিক্রম করিয়। শনির স্থানে যাইলে, কিরূপ ফল হয় ?, 

গুরু । লাঁতক ধর্মবিষযে সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়। থাকে । কিন্ত সেই 

সঙ্গে রবিরেখাঁর উপর ক্রুশচিহ থাকিলে, সে ধর্সন্থন্ধে বিশেষ উন্নতি লাত 

করিয়া সম্মান পাইয়া থাকে; এবং এইরূপ চিহ্ন ঈতিয় হস্তে পাঁকিলে এই 

ফলের বৃদ্ধি হয়। 
| 

শিষ্য । কোন একটা রেখা মঙ্গলের প্রথম স্থাণ হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখ! 

ভেদ করত রবির স্থান.পধ্যস্ত যাইল্ে কি হয়? 
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গুরু । জাতক মানসিক বলে দৃঢ়তার মহিত উন্নতি লাভ করে। 

শিষ্য। কোন একটী রেখ! শুক্রের স্থানের নিমদেশ হহতে উঠয়। বুধের 

স্থানে পৌছিলে কি ফল হয় ? 

গুরু। জাতঞ স্বকায় বুদ্ধি ও কৌশল দ্বার! কা্যদক্ষ হয় ও উন্নতি 
সাধন করে,। 

শিষ্য । কোন রেখ শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আমুরেখাকে কর্তন 

করিলে কি হয়? 

গুরু। ইহা দ্বারা জাতকের আত্মীয়ের মৃত্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে৷ 
শিষ্য । দুইটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে ডঠিয় মঙ্গলের স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের ভালবাসায় বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে । 

শিষ্য । কোন একটী অদ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থান 

পর্যান্ত যাহলেকি হয়? 

গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
শিষ্য। কোন একটা রেখ শুক্রের স্থানের উপরিভাগ হইতে বুধের স্থানে 

যাইলে কি হয়? 

গুরু । এইরূপ চিগ্ন পুরুষের হস্তে থাকিলে, স্ত্রীবিয়োগ এবং স্ত্রীলোকের 
হন্তে থাকলে, পতিবিয়োগ জ্ঞাপন করে। 

শিষ্য | শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থান পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতিক স্ত্রীলোক দ্বার! প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য। শুক্রের স্থানে স্থিত তারকা-চিহ্ন হইতে উখিত কোন রেখা 

মঙ্গল-ক্ষেত্রে গিয়, তথা হহতে রবির স্থানে অন্ত ক্ষুদ্ররেখ। দ্বারা কত্তিত 

হইলে কি হয়? 

গুর। জাতক নিকটস্থ আত্মীয় লোকের ইচ্ছাপত্র (৮ ) দ্বারা অর্থলাভ 
কবে। 

শিষ্য,। যদি কতকগুলি হুস্ম সুক্ম রেখ বুধের স্থানের পার্খদেশে থাকে, 

(এবং চন্দ্র ও শুক্রের স্থানক্উচ্চ হয়, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক চাঞ্চলচিত্ত বালস্বভাব হয়। 

শিষ্য । আম্ুরেখ! হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যদি বিরাট যাক, তাহ] 
হইলে, তাহার ফণ কি হয়? 
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গুরু। জাতকের আম্মীয়-ম্বজনের সহিত কলহ বিচ্ছেদ ঘটে; পরিণামে 
সম্পত্তি লইযা, অভিযোগ (মকদ্দম| ) উপস্থিত হয়ু। 

শিষ্য। একটা সরলরেখ। বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্স্ের শেষাংশ হইচ্ছে উঠিয়া 

শুক্রস্থান দিয়া গিয়া, যদি ভাগ্যবরেখাকে খণ্ডিত করিয়! যাঁ় তবে তাহার ফল 

কি হয় ? 

গুরু । এইরূপ চিহ্ন থাকিলে দুশ্রিত্র! স্ত্রীলোকের সহিত জাতকের 
বিবাহ হয়। 

শিষ্য । উর্ধরেখার শেষাংশে যদি একটা চতুক্ষোণ অঙ্গিত থাকে, তবে 

কি হয় ? 

গুর। জাতকের পূর্বোক্ত দোষ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। 

শিষ্য । যদি একটী সরলরেখ। শুক্রের স্বান হইতে শনির স্থানে শাখামুক্ত 
হইয়া শেষ হয, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতকের বিবাহ অস্ুখকর হয়। 

শিষ্য। অনেকের এক হস্তে একটা চিহ্ন দেখিতে পাঁওয| যায়, অপর 
হস্তে তাহ! দেখিতে পাঁওয! যায় না; তাহাতে ফলের কিন্ধপ তারতম্য ঘটে ? 

গুরু। তাহাতে ফল সম্পূর্ণ ফলিতে পারে না। দুই হস্তে চিহ্ন থাকিলেহ 

তাহ। অব্যর্থ ফলপ্রদ হয। 

শিষ্য । আবার অনেকের হস্তরেখ। কৃষ্ণবর্ণ দেখায়; তাহার ফল কিরূপ । 

গুরু। তাহাতেও সম্পূর্ণ শুভ ফল ফপিতে পারে না) অদ্ধেক ফণ বা 

তদ্রপ ফলের হ্রাস সেইব'প লোকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ' 3৩ ফলের 
কোন ব্যত্যয় ঘটে ন!। 



৬৬ শীমুদ্রিক শিক্ষা | [ লোকচরিত্র-চিহ্ন ? 

নবম অধ্যায় । 

ফলিতাংশ । 

শিষা। দেব! আপনাব নিকট সামুদ্রিক শাঙ্সের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। 
যথেষ্ট জ্ঞ।নলাভ করিয়াছি । এক্ষণে ইহার ফপিতাংশ সম্গন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষ। 

পাইতে ইচ্ছ। করি। 

গুরু । বৎস! অবাধে প্রশ্ন কর । 

শিষ্য। চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বনকারীর লক্ষণ কিরূপ ? 
গুরু। বুধের স্থানে জালচিহ্ন (07119), হস্ততল অপুষ্ট ; কনিষ্ঠাঙ্গুলীর 

তৃতীয় পর্ব হইতে কতকগুলি স্ক্ম সুক্ম রেখ! বুধের স্থান পর্যন্ত অবস্থিত, 
এই ুক্ম রেখাগুলি একটা স্থুলরেখা দ্বারা কণ্ঠিত, এবং কনিষ্টাঙ্গুলীর 
গাইটগুলি পুষ্ট হইলে জাতক চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন করে । 

শিষ্য। অপর কোনরূপ চিহ্ন দ্বার। চৌধ্যবুত্তির বিষয় জাঁন। যায় কি না? 

গুরু। অপর কয়েকটা চিহ্ন দ্বার! জান যায়। ষথা, (১) কনিষ্টাঙ্লীর তৃতীয় 

পর্বের ক্রশ-চিহ এবং বুধের স্থানের উপর তারকাচিহ্ন ; অথবা (২) উভয় হস্তের 

কনিষ্ঠাঙ্ছুলী মোটা হইলে, চৌধ্যবুত্তির বিষয় জ্ঞাপন করে । 

শিষ্য । মিখ্যাবাদীর চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান অতিশয় উচ্চ, হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ এবং বৃদ্ধাঙ্ুলী ক্ষুদ্র 
হইলে, বিংবা, (২) চক্রের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর ক্রুশ-চিহন এবং শিরো- 
রেখাব শেষভাগ শুখাবিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রের স্থানে অবস্থিত হইলে, জাতক 

মিখাবাদী হয়। 

শিষ্য । হত্যাকারীর চিহ্ন কিরূপ %' 
গুরু। (৯) মঙ্গলের স্থানে তারকাচিন্ন, অথবা (২) শিরোরেখার মধ্যভাগে, 

একটা নীলবর্ন দাগ থাকিলে, ও মর্জলের স্থান উচ্চ হইলে, হত্যাকারী বুঝাঁয় ॥ 
শিষ্য। অগম্যাগমনের চিহন কি? 

গুরু। বুধের স্থানের নিয়ভাগে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্ন। 

শিষ্য। বিবাহে অনিচ্ছুক হইলে কিরূপ চিহ্ু থাকে ? 
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গুরু। কণি্াঙ্ুলীর প্রথম পর্ে ত্রুশ-চিহ থাকিলে বিবাহে ইচ্ছা 
থাকে না। 

শিষ্য । পরচ্ছিত্রান্বেষণকারীব চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । চন্দ্রের স্থান অতিশয় নিম ও শনিণ স্থান অত্যান্ত উচ্চ হইলে, পর- 

চ্ছিত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে । 

শিষা। সততার ওসৌভাগ্যের চিহ্ন কিকূপ? 
গুরু। সৎ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অনামিকাঁর তৃতীয় পর্দা হট: 5 দ্বিহীম 

পর্ন পধ্যন্ত ছুইটী রেখা থাকা, হস্তচতৃক্ষোণ প্রশস্ত হওয়া এবং হস্ুত্রিতুজ 

পরিস্কতরূপে থাক! আবশ্টক। 

শিষ্য। সতীত্বের লক্ষণ কিরূপ? 

শুরু । অনামিকার প্রথম পর্বের জ্রুশচিহ্ন থাকিলে, ও বৃহস্পতির স্থান 

উচ্চ হইলে, স্ত্রীলোক সতী হয়। 

শিষা। দয়ালুব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ? 

গুরু । বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং হ্ৃদয়বেখ! অভগ্র। 

শিষ্য। কোন্ চিক্গে স্ত্রীজাতির উপর ঘ্ঘণ! বুঝায় ? 

গুরু । যাহার হৃদয়রেখ! শবঙ্খলাকার হইয| শনির স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত 

থাকে, সে বাক্তি স্্ীলোকদিগকে দ্বণ। করে । 

শিষা। কম্পজ্রগ্রন্ত ব্যক্তির হস্তে কিৰপ বিশেষ লক্ষণ পাওয়। যাষ 

গুরু । অনামিকার কোন পর্বে একটী দীর্ঘ কাল দাগ থাকে) ইহা 

সহজে দেখিতে পাওয়া যায় ন। | 

শিষ্য । পক্ষাঘাত.রোগের চিহ্ন কিবূপ ? 

গুরু । যদি স্থাস্থ্যরেখ। ব্হুবর্ণবিশিষ্ট হয় ও এই বেখার সহিত শিরো- 

রেখার মিলন-স্থ'নে একটী রক্তবর্থ বিন্দু-চিহ্ন থাঁকে, ভবে জাতক পক্ষাঘাত- 

রোগাক্রান্ত হুয়া থাকে । ৃ্ 

শিষ্য । পক্ষাঘাত-রোগে মৃত্যু কিরূপে শিদ্ধীবিত হয়? 

গুরু । পক্ষাঘাতের সাধারণ চিহ্বেন *মহছিত দটী সরলনেখা হৃদম়বেগ। 

হইতে উঠিয়! চন্দ্র স্থানে যাইলে এবৎ শনির স্থানে তারকাঁচিহ্ত থাকলে, 

বা শনিব স্থানের নিম্মে আযুরেখার শেধভাঁগে এই খরকাচিহ্ন থাকিপেও। 

পক্ষাঘাতে মৃত্যু বুস্বায় । 
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শিষ্য । হপানী কাসীরোগের চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । (১) হস্ত-চতৃক্ষোণ অপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যরেখ| অস্পষ্ট এবং হৃদয়রেখা বক্রু- 

ভাবে শিরোরেখার নিকটস্থ; অথব| (২) একটী স্থলরেখ। বক্রস্থান হইতে 

উঠিঘ! আঘুরেখাকে খণ্ডিত করিয়া চন্দ্রাভিমুখীভূত (চিত্র ৫।৯--৯)। 

শিষ্য । শিরঃপীড়ার চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । শিরোরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রেখা উঠিয়া আধুরেখাকে কর্তন 
করিলে, ও শিরোরেখা শৃ্খলাকার হইলে, শিরঃপীড়। হ্য। 

শিব্য । যঙ্গাকাসের চিহ্ন কি? 

গুক? নখ সকল গোল এবং নখের অগ্রভাগ বক্র হইলে, যক্মাকাসের 
বিষয় জানা যাঁয়। 

শিষ্য । উদরী-রোগের চিহ্ত কি? 

গুরু । চন্দ্রের স্থানে তারকাচিঞ। 

শিষ্য । সাঁঞ্ধগত বাতের চিহ্ন কি? 

গুরু । আঘুরেখার শেষভাগ শাখাৰিশিষ্ট ও একটী শাখা চন্দ্রের 

স্থান গত। 

শিষ্য । বাত ও অষ্টাঙ্গ গহণের ( গেঁটে বাত) লক্ষণ কি? 

গুক | চন্ত্রস্থান হইতে উঠিযা, একটী রেখা যদি আযুরেখাকে কর্তন করে 
তাহা হইলে, উক্ত ব্যাধির বিষয় জ্ঞাপন করে। 

শিষ্য । হৃদরোগের চি কি? 

গুরু। (১) মধ্যমার নিম্ঘভাগে হৃদযরেখ। প্রশস্ত ও পাও্বর্ণ, (২) রবিরেখা 

» এ।খ্বখার উপব যবচি্ছ. (৩) স্বাস্থ্ারেখার আয়ুরেখার সহিত মিলিত ও 

₹৭1৭54-1য উপর নীল বা বক্তবর্ণ দাগ, কিংবা (৪) হৃদয়রেখার উপর বৃত্তাকার 
বা ববচিহ্ন_-এই কযেকটার মধ্যে একটা থাকিলেই, হ্ৃপ্রোগ উপস্থিত 
হয়। ও | 

শিষ্য । বংশগত রোগের লক্ষণ কিরূপ £ 

গুরু । আয়ুরেখার উপর যবচিহ্ৃ। 

শিষ্য। কণ্ঠনালীর মধো ক্ষত বা ইহার উপর কোন রোগ উপস্থিত 
হওয়ার চিহ্ন কি? 

গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও অপর একটী উদ্ধগামী রেখ! শাখাবিশিষ্ট 
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দত৯০এ তি 

(101190) হুহ্যা, এই স্থানে থাকিলে, এবৎ এই স্থানেই শে হহলে, 

কঞ্চনালীর রোগ নিরূপিত হয় । 

শিষ্য। প্র,রিমি (158755 ) এবং পার্থবশুলেৰ চিহ্ন কিঃ 

গুরু । একটী যবচিহ্নবিশিষ্ট উর্দগামী রেখ। আরুরেখ। হতে উঠিয়।, 
বৃহম্পতর স্থানে যাহলে এ বোগ হয়। 

শিষ্য । অক্বৌগেবর চিহ্গ কি? 

শুরু । চন্দ্রস্থান অতি পুষ্ট হইলে, অসরবোগের বিষয় জান। যায়। 

শিষ্য । পাওুবোগেব ম্যাবার (]401701০০) লক্ষণ কি? 

গুক। স্থাস্থ্যরেখার উপর তাঁরকা-চিই, থাকিলে, উক্ত রোগের বিষয় 

জান। যাধ; কিন্ত এ স্থানে একটী কুষ্ণবর্ণ দ্রাগ (১1১০) থাকিলে, উক্ত 

বোগেব প্রবল আক্রমণ বুঝায় । 

শিষ্য । চক্ষুরোগের লক্ষণ কি? 

গুরু। রবির স্থানে নীল চিহ্ন থাকিলে, বা অনামিকার তুতীয় পর্ন্বে 
তারকা-চিহ্ৃ থাকিলে, চক্ষুরোগ হয়। আবার তাহার সহিত বাতের সংযোগ 

থাকিলে অন্ধও হয়৷ 

শিষ্য । ধশ্মযাজকের চিহু কিবূপ ? 

গুরু । অঙ্ুলী সকলের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি স্থুল, ও অগ্রভাগ সুচাঁলু 

হইলে, ধশ্মঝাঁজক বা পরিব্রাজক হ্য়। 

শিষ্য । পশুকত্ৃক বিপদগ্রস্ত হওষার চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । শনি ও মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিষ্ন। 

শিষ্য । অন্ধাঘাতের অপমৃত্যুর চিহ কি? 

গুরু। দ্বিতীয়াঙ্গুলীর তৃতীয় পৰ্ধে তারকাচিহ্, এবং শনির স্থান হইতে 

উখিত শুক্রবন্ধনী (07410 ০0? ৬০1)05 ) ছেদক একটা রেখা । 

শিষ্য । লৃক্ষলতাঁদি অঙ্গিত করবার পারদর্শিতার চিহন কিরূপ? 

গুরু । শুক্রের স্থান উচ্চ এবং অঙ্গুলী সকল (বিশেষতঃ বৃদ্ধান্থুলী ) দীর্ঘ । 

শিষ্য। মনুষ্য ও জীবজন্ক অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতা কিসে জানাযায়? ৯ 

গুরু । বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল চৌক হইলে, তৎসন্বন্ধে পার- 

দর্শিতা জানা যায়। ৃ্ 

শিষ্য। বুদ্ধক্ষেত্রদির চিত্র অহ্বিত করিবার পারদরশিতারচিহন কিন্বপ? 
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শুক । মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলেই, এই বিদ্য। উপাজ্জন হইয়। থাকে। 

শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে কারুকাধ্য করিতে পারে ? 

গুরু । রবিরেখা ও বৃহস্পতি-রেখা প্রবল ও অস্ত্লী চৌক। 
শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিপে ভাঙ্কর হইতে পারে? 
গুকু। হস্ততলে অল্পরেখ! এবং হস্ততল স্থূল দৃঢ় হইলে ভাস্কর হয়। 

শিষ্য । কোন্ ব্যক্তি উদ্যান প্রস্তত করিতে পাবদশশ হইব! থাকে ? 

গুরু । যাহার শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও অস্গুণী সকল দীর্ঘ ও 
স্থলাগ্র, সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে পটু হয়। 

শিষ্য। চিকিৎসকের চিহ্ন কি? 

গুরু । বুধের স্থান উচ্চ ও তিনটা বেখা এই স্থানে থাকিলে এবং রবি- 

রেখা প্রবল হইলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎক হইয়! থাকে। 

শিষ্য । ওঁষধধাদি আবিষ্কারকের চিহ্ন কি? 

গুক। পুর্ব্বোক্ত চিহ্কের সহিত চন্দ্রের স্তান অতি উচ্চ থাকিলে, ওষধাদির 

আবিষ্কার ও নানাবিধ চিকিৎসা শান্ত্রোঞ্ দ্রব্য হহতে স্ব স্ব প্রথার প্রয়োগোন 

পযোগী সার বাহির করিতে সক্ষম হয়। 

শিষ্য। পণ্ু-চিকিৎসকের চিহ্ন কি? 

গুরু। চিকিৎসকের সাধারণ চিহ্ছের সঙ্গে হস্ততল দৃঢ় ও অঙ্গুলীর অগ্র- 

ভাগ মোটা । 

শিষ্য । কি চিন্ত থাকিলে রসায়ন-বিষ্যায় পারদশী হয়? 

গুরু । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ধগামী সরল রেখা বুধের স্থানের পার্থে থাকিলে, 

এ বিদ্যায় নিপুণ হয় । 

শিষ্য। কি চিহ্ন দ্বারা নাক্ষত্রিক বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী 

জানা যাঁয় ? | 
গুরু । চন্দ্র বুধ ও শনির স্থান অতি উচ্চ ও অঙ্ুলী মকল দীর্ঘ ও 

বিচাবহৃচক ( 01)11950970001021 )। 

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে পদ্য 'লিখিতে পারে ? 

গুরু । যাহার চন্দ্র ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, সে পদ্যলেখক হম । 

শিষ্য। সাহিত্যপারদরশীর কি চিহ্ন থাকে ? 
গুরু। অন্গুলীকল কোমল এবং অগ্রভাগ মোট! বাঁ চৌক। 
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শিষা। কোন্ ব্যক্তি পুস্তক ইত্যাদির সমালোচক হইয়া থাকে ? 

শুরু । যাহীব নথ ছোট এবং বুধের স্থান উচ্চ। 

শিব্য । কি কি চিঙ্গ ঘারা সঙ্গীত-বিষ্ঠা-বিশারদ জানা যায় ? 
গুরু । (১) শনির স্থান উচ্চ, অঙ্কুলীর অগ্রভাগ মোটা "ও গ্রন্থি (গ[ইট) 

গুলি স্থল এবং নখ ছোট হইলে সঙ্গীতবিগ্যাবিশারদ হয়; অথবা* (২) শুক্র- 

বঞ্ধনী (017016 ০£ ৮০))05 ) ও রবিরেখ প্রবল এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে 

কলাবধৎ বা কালোয়াৎ হইয়া থাকে; (৩) সরল এবং মিশ্র অঙ্গুলী ও শুঞের 

স্থান উচ্চ হইলে সঙ্গীত বিদ্যায় পটুতা জন্মে। 

শিষ্য। নাটক-অভিনেতার চি হু কিরূপ? 

গুরু । (১) অঙ্কুলীর অগ্রভাগ মোটা ৰা চৌক. শুক্রেব স্থান উচ্চ এবং 
শাখাবিশিই্ই হইলে; অথবা (২) শিরোরেখার একটা শাখা বুধের স্থানে ও আর 

একটি রেখ। মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে আগিলে, নাটক 

অভিনেত। হয় । 

শিষ্য । বাণিজ্যে নিপুণতার চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) উতয হস্তেই অনামিকা চৌক অথবা (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বিতীয় 

গর্ব অন্ত পর্বহয় অপেক্ষ। দীর্ঘ হইলে, বাণিজ্য বিষয়ে নিপুণ হয়। 

দশম অধ্যায় । 

উপ অত € ৮৮. শিস জো 

স্্রী-হৃস্তের বিবরণ । 

শিষ্য। যদি কোন রমণীর হস্তাঙ্কুলীর গ্রন্থি সকল সবিশেষ এ হয, 
বে কিরূপ ফল হত? 

গুরু। জাতিকা সদ্বিবেচিকা হয়; কিন্ত সৌখীন থা আমোদপ্রিয় হয় ন|। 
শিষা। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধা্থুলী দীর্ঘ হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতিকা মেধাবিনী হয়। 
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. শিশ্ঠ। বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হইলে কি হয়? 

গুরু । জাঁতিক। চঞ্চলস্বভাবা হয়। 

শিষ্য। যদি স্ত্রীলোকের করতল ছোটি ও অস্গুলী সকল হৃচালু হয়, তবে 

কি হয়? 

গুরু । সে উদ্দেশ্যবহিত ও খোম-পোঁষাকী হয়। 

শিষ্য । স্্ীলোকের অস্কুলীব অগ্রভাগ মোটা ও বৃদ্ধান্থুলী ছোট হইলে 

কি হয়? 

গুরু। মে ভালপাসিতে ও বন্ধুত্ব করিতে তৎপর, পবছুঃখে কাতর, 

সবল প্রকৃতি, শিল্পবিষ্ঠাফ নিপুণ, কর্মঠ এবৎ নৃত্য গীত ও তামীসা দেখিতে 

ইচ্ছুক হয়ব; এবং গৃহপালিত জন্ত ও নিজেব বা অপবের সন্তানে জেহনতী হয়। 

শিষ্য। যদি সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চৌক হয়, তবে কি হয় 
গুরু । সে কলহপ্রিয়। হইয়৷ থাকে । 

শিষ্য। যাহার সকল অন্গুলী চৌক ও বৃদ্ধান্ুলী ছোট, মে কিরূপ 
ফলভোগ করে? 

গুরু। দে সদালাগিনী হয়; তাহার মনোবৃন্তি নিয়মের বশীভূত থাকে। 
সে গুণবান্ স্বামী ইচ্ছ1! কবে, এবং অশ্লীল বাক্যে অসন্তুষ্ট হয়? 

শিষ্য। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক ও বৃদ্ধা্থুলী 

দীর্ঘ হইলে কি হয? 

গুরু। সে কলহপ্রিয়া, উচ্চভাষিণী অবিশ্বাদিনী ও পুরুষের বশতা- 

পনন। থাকিতে অনিচ্ছুক হয়। ূ 

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষণে চিহ্ছ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ শুনিতে 

ইচ্ছা! হইতেছে। 
গুরু । কি শুনিবে,--প্রশ্থ কর। 



তারকা-চিহ। | চিহ্-বিবরণ | ৭ 

একাদশ অধ্যায়। 

চিহুসমূছের বিশিষ্ট বিবরণ | 

তারকাঁচিহ্। (১০7) 

চিত্র, ২ চিহ্ন, ১ 

শিষ্ব। তারক।-চিহ্বের কথাই প্রথম জিজ্ঞান্ত। এই চিহ্ন বৃহস্পতির 

স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের উচ্চাভিলাষফ সফল হয়, এবং সে সম্মান, ভালবাসা 

ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। 

শিষ্য । এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু 1? জাতক হত্যাকারী হম়। 

শিষ্ত। যদি এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকে, এবং সেই সঙ্গে বুহম্পতির 
স্থান নিম্ন ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ থাকে, তবে কিহ্য়? ৪ 

গুরু । উভবব হস্তে থাঁকিলে, জাতক হত্যাকারী হয় ও তাহার ফাঁসী 

হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে ওতৎসঙ্গে রবির স্থান নিম্ন 

হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বহু পরিশ্রমে হুখ্যাতি লাভ করে ও ধনবান্ হয়; কিন্তু 

স্থখ- ্ চ্ছন্দতা-বিহীন থাঁকে 

শিদ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে অবিচ্ছিন হইলে এবং প্র স্থানে রবি রেখা 

ও অন্ত ছুই তিনটা রেখা থাকিলে কি "হয় ? 

গুরু । জাতক বৃদ্ধি ও পরিশ্রম গুণে সুখ্যাতি লাঁত করে। 

শিষ্ত । এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

"্রু। জাতক অবিশ্বাসী ও চৌর হয় 

শিল্প । এই চিহ্ন উভয় হত্তেই মঙ্গ লের উভয় স্থানের যে কোন স্থানে 
ধাকিলেকি হয? 

প্ 
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গুরু | জাতক আত্মহত্যা করে। 

শিত্ । এই চিছ্ চন্দেব স্থানে থাকিলে কি হয? 

গুরু । জাতক দ্বিভানাঢাবী ও বনুচিস্তাযুক্ত? হয়; কিন্তু উহাই তাহার 

ছুঃখেব কাঁধণ হইখী। থাকে | 

শিষ্য | কোন হস্ত এই চিঙ্গনশিষ্ট হলে এনহ চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, 

ও শিরোরেখ। চন্দ্েস স্থানে আদিলে কি হখ? 

গুরু । জাতক জলমগ্র হইয়া আন্মইত্য। কবে । 

শিদ্য | এই চিহ্ন শু-্স্থানে থাকিলে কি ভ্য? 

গুরু । কোন স্ত্রীলোক হইতে জাওকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় । 

শি্ক। এই চি মধ্যমান্থুলীর প্রথম পর্বে থাকিলে কি হয়? 

গুক। ঠভাত্ে জাতকের ধননাশ হইয়া থাকে; কিন্ধু তৎসঙ্গে রবি ও 

বুহম্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের হঠাৎ ধনলাভ হয়। 

শিত্ত। এই চিহ্ন মধ্যমা্ুলীর ভতীয় পর্ব থাকিলে শক হয়? 
গুরু । জাতক হত্যাকারী হয়। 

শিষ্য । মধ্যমাঙ্থুলীর তৃতায়পর্ধস্থিত তাঁরকাচিহ্কেব সহিত ভাগ্যরেখা 
মিলিত হইুলে কি হয়? ্ 

গ্তরু। জাতকের লক্জাকর মৃত্রা ঘটে। 
শিষ্য । এই চিহ্ন বৃদ্ধান্থুলীব প্রথম ও ছিতীয় পর্বের সংবোগ স্থলে থাকিলে 

কি হয়? 

গুরু | জাতকের অপ্রীতিকর বিবাহ হয়। 

শিষ্য । উপযুক্ত চিহ্বের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের অস্থখকর বিধাহের দোষ সংশোধিত হয়; এবং ভবি- 

ষাতে বিবাহে স্বথ হয় « 

শিপ। এই চিহ্ন চন্দের স্থানে জল্ভরমণ রেখার (৪২, পৃষ্ঠায দ্রষ্টব্য) 
উপর থাকিলে কি হয « 

গুর। জাতকের জলব্রমণে মৃত্যু হয়। 

শিষ্য। এই তারকাচিহ্ন হন্তটতুফোণের মধ্যে থাকিলে কি হয়? 
গুক। স্ত্রীজাতি ক্রীড়নকবৎ (খেলনার হ্যায়) তাহার উপর আধিপত্য 

করিব! থাকে | | 
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চতুক্ষোণ-চিহ্ন | (54510. ) 

চিত্র, ২-_চিহ্চ, ২। 

শিশ্ত। শুক্রের স্থানে একটী চতুক্ষোণ চি৮ থাকিলে কি স্থয়? 

ওরু ॥। জাতিক ধশ্মোন্নতিব জন্য ননগমন কণে। ূ 

শিশ্ত। শুকরের স্থানে চতুক্ষোণ-চিহ্ন আযুরেখার সহিত মিলিত গাকিলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতকের কাবালা্ হইয়া থাকে । 

শিষ্য 1 শনি-শ্কানে চতুক্ষোণ-চিঙ্গেব নধ্যে তাবকাচিন়্ থাকিলে কি হ্য? 

গুরু । জাতক হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

শিষ্য। শনির স্থানের পার্থে চতুফৌণ-চিহের মধ্যে একটা লোহিত বণ 
বিন্দু বা দাগ থাকিলে কি হয ? 

গুক। জাতক অগ্নিদাহ তইতে শিক্ষতি পায়। 

বিন্দু-চিজ্ | (১7১০: ) 

চিত্র, ২ চিক্ত, ৩। 

শিশ্য । বিন্দু-চিহ্ন হস্ততলে থাকিলে কি হয? 

গুরু । জাতক কষ্টতোগ করে। ইহা যে কোন রেখাব মাঙত থাকে, 

তাহাতে শরীরের মেইভাগের কষ্ট বুঝাষ। যথা_-শিরোরেদায় থাখিলে, 

মস্তকে আঘাত ;__ইত্যদি। 

শিষ্য ॥ শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হৃদয়রেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জীভক ভালবাসার পাত্র লাভে কতকায্য হয। 

শিষ্য । শ্বেতবর্ণ চিহ্ন শিরোরেথার উপর থাকিলে ক হয়? 

গুরু । জাতক মস্তকে আঘাত পাতযা৷ থাকে । 

শিষ্য । কল বা নীলবণণ চিহ্ন শিরোবেখার উপবে থাকিলে, কি হয়? 

গুরু । জাতকের ন্নায়ু-ছুন্নলতা ( ০1৮০1৭ 001)1111 ) উপাস্থত হয়। 

শিশ্ত । আঘুরেখার উপরে নীলবর্ণ 6০ খাঁকিলে বি হয? ১ 

গুরু । তাহা হইলে জাতকের প্রতি বিষপ্ররোগের বিষয় বুঝা যায়। 

দুই হস্তে থাকিলে, বিষপ্ররোগে মৃত্যু হয়) কিন্তু এক হস্তে থাকিলে 

বিষপানে রক্ষ। পার 
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শিষা। শ্বেতবর্ণ বিন্ুচিহুকিরূপ এবং উহ। হস্তে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিন্ন একটু গর্ত সদৃশ হয, এবং ইহা শুভফল, 

প্রদান কবে। 

শিষ্য । বুধস্থানের নিন্স্থ মঙ্গলের স্থানে কাঁল বিন্দু (50০) থাকিলে 

কিহয়? 
গুরু। এক হস্তে থাকিলে ভূমিঘটিত অভিযোগে € মকদ্দমায় ) অর্থ নষ্ট 

করায়; দুই হস্তে থাকিলে, ভূমিসম্পত্তি ন্ট হইয়! যায়। 

শিষ্য । প্রথমান্ুলী বা তর্জনীর;উপর থাকিলে কি হয় ? 

গুরু । ব্রাহ্মণ কিংবা ধর্মযাজক কর্তৃক অর্থ অপহৃত হয়। 

শিষ্য । ঘিতীয়াঙ্থুলা বা মধ্যমার উপর থাকিলে কি হয়? 

গ্তরু। কোন বিধর্মা পাশ্চাত্য গ্রেচ্ছ কর্তৃক অর্থাপহরণ বুঝায় । 
শিষ্য । তৃতীয্াঙ্থুলী ব। অনামিকাঁধ থাকিলে কি হয়? 

গ্রকু। য্বনকত্তৃক ধনাপতরণের কথা বুঝায় । 

শিষ্য; কনিষ্ঠান্থুলীতে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (791501791 010130107 ) যথা )-- 

অঙ্গুরী, ঘড়ি, মণিব্যাগ, অলঙ্কার 'প্রভৃতি অঙগশোভন দ্রব্য অপহৃত হয়। 

শিষ্য। এই কাল দাগের সংস্থান দেখিয়া, বয়োনিরূ্পণের উপায় কি? 
গুক। অঙ্গুলীর * অগ্রভাগ হইতে আাবস্ত করিয়া, প্রথম গাইট পর্য্যস্ত, 

৩০ বৎসর দ্বিতীয় গাইট পর্য্যন্ত ৬* বসব, ততীষ গাইট বা অঙ্কুলীমূল পথ্যস্ত 
৯০ বৎসর বুঝায়। 

রুত্তচিহন | (01015. ) 

চিত্র, ১-_চিহ, ৪। 

শিষ্য। বৃত্তচিহ্ত ববিব স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের সুখ্যা তলাভ ও অর্পেন্নতি হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন চত্রেব স্থানে থাকিলে কি হয? 
গুরু । জলমগ্ন হইয়! জাতকের মৃত্যু ঘটে। 

শিষ্য । এই চিহ্ন অন্যান্ গ্রহস্থানে থাকিলে কি হয ? 
গুকু। যে যে গ্রহের স্থানে থাকে, জাতকেব তৎসম্বন্ধীয় উন্নতি 

বিপৎসঙ্ষুল হয়। 
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শিষ্য। এই চি্চ হৃদযবের উপর খাকলো তি হন? 

গুরু । জাতকেব্ হৃদয়ের হুন্দলতা ভইরা ন,৮) 

শিব্য । এহ চিহশরে।সেখার উনার খা ১5০) 

গুরু। জাতক অন্ধ হব। 

শিশ্ব। এই টিও অগ্ত[গ্ত রেখা উপরে থাকি 1 55 

গুলু | বে রেখার গর এহ 1০৯ খাকে, শেভ বেখ[ান। এ 

করে। 

যবচি্ন | (151879. ) 

চিত্র, ২-চিই, ৫ 

শিন্ত । য্বচিক্র হস্ততলে থাকিলে কি হয? 

গুক। এই চিচ্ছু কোন রেখার উপর থাকিলে, জাতকেব গ্বখিত কারে 

গ্রবুত্তি জন্মে, ও বংশগত পীড়। উপস্থিত হয় । 

শিশ্য। এই চিগ্চ শনিবেখাব উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক কোন সত্লোককতৃক গ্রালাভিত হম | 

শিষ্ষ । এই টিঙ্গ হদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয় 

গুরু । জাতকের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়। থাকে । 

শিষ্য । এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ: 

হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের হৃৎপিণ্ডের পীড়। হয়৷ 

শিল্প । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্বানে শিরোরেখার উপর থাকিলে কি শ ? 

গুরু । জাতকেব হত্য। করিবার ইচ্ছ। প্রবল থাকে । 

শিষ্ক । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানের বহির্ভাগে শিরোরেগাব উপর থাকিণে, 

কি হয়? 

গুরু । আঁতক দুরভিসন্ধিযুক্ত হয় । 

শিষ্য । বদ্দি এঈ চিচ্ছ শিরোরেখাব উপব থাকে ১৪ বৃহম্পতির ছ্বও£ 

হয়, তবে কি হয়? 

গুরু। জাতক বংশগত শিরঃপীড়াৰ আক্রান্ত হয় । 

শিষ্য। স্থাস্থ্যরেখায় যবচিহ্ন এবং ,বৃহষ্পতি ও রবিস্থান পিন্ন থাক. 

কি হয়? | 
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গুরু। জাতক বংশগত শিখঃপীড়ার আক্রান্ত হর ; আর দেউনিয়। 
(73811151006) হয় । 

শিষ্য । স্বাস্থ্যরেখায় যবচিহ এবং বুস্পতি চন্দ্র ও শুক্রের স্থান প্রবল 
হইলে কি হয়? 

গুরু। শাহ। হইলে, জাতক গুহবিগ্তার পারদরশী. ও স্বপ্নচর (9০17. 
172.1701991156) হয়। 

শিল্প । এই চিন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক ঠগ্ ও চৌর হয় । এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ 

থাকিলে, সে অঙ্গীর্ণ ও উদ্নরাময় পীডাঘ আক্রান্ত হম। 
শিশ্ত । এই চিহ্ন আযরেখাব প্রাম্থ ভিন্ন অন্ঠ স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের জন্মকালীন কোন হুর্ঘটন! ঘটয়। থাকে । 

ত্রিভুজ চিহ্ (171201)1০, ) 

চিত্র, ২ চিহ্ন, ৬। 

শিল্প। ত্রিতৃজ-চিহ বৃহস্পতির স্তানে থাকিলে কি হঃ ? 
গুরু । জাতক দৌত্য কার্ধো নিপুণ হয়। 
শিশ্ত। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয় ? 
গুরু। জাতক গুহ (7151০. ও উন্তরজালিক বিছ্যায় পারদর্শী হয়; 
শিশ্কা। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয় ? 
গুরু। জাতক শিল্পবিগ্ভায় পারদর্শিতালাভ করে। 
শিক্ত । এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কিহয় ? 
খুরু। জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয়। / | 
শিষ্য । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয? 
গুরু । জাতক যুদ্ধ বা অস্ত্রবিদ্তায় নিপুণতা লাভ করে। 
শিষ্য। এই চিন্ক শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বিশিষ্টরূপে ভালবাসার পরীক্ষা 8৮ তাহাতে লিপ 

হইতে চাছে। 



০০৪৮ চিহ্ত-নিবহণ ৭৯ 

ক্রুশ'ঢহ | ( ০7955.) 

চিত্র, ১ _-চিন্ত, ৭! 

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ত' বৃহস্পতির স্থানে গাঁকিলে কি হয়? 

&রু । জাতকেব অত্যন্ত স্থথকর বিপাহ হয । রি সঙ্গে শনিব্রেখা 
ও রবিরেখা চন্দ্রের স্থান হহতে উাঠিলে. এই বিবাহে স্থখের আরও বুদ্ধি হয়। 

শিষ্য। এই চিগ্জ শনিব স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক গুহ্ৃবিগ্তা় ও ধম্মাবযযে উন্ুত্ত প্রায় হয়; এবং ক্রমে 

ক্রমে বুজরুগ হহয়। পড়ে । 

শিষ্য । এই চিঞ্চ ববিব স্থানে খাকিলে কি হয়? 

গুক। শিল্পবিথাঘ ও বিচাবে জাঁতকেণ ভ্রম উপস্থিত হয়; এবং এই 

সঙ্গে রবির স্থান উচ্চ থাকিলে, ভাঁঙকেব ধনখোগ হহয়। থাকে । 

শিষ্য । এহ চিহ্ন বুধেব স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও চোর হ্য। 

শিষ্য । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয় € 

গুরু । জাতক একগু রে ও কলহাপ্রয় হয । 

শিষ্য । এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিনে কি হর? | 

গুরু । জাতক মিখ্যাবাদী হয়, এবৎ এই চিহ্ন অপেক্ষারৃত বড় হইলে, 

সে আপনাঁকে প্রতাবণ। করে। কিন্তু এই চিষ্ অত্যন্ত ছোট হইলে, 

জাতক কাল্পনিক ও গুহ ধম্মীনুসন্ধানে রত থাকে । 

শিষ্য । এই চিহ্ন ওক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের একটিমাত্র অস্থুখকর বিবাহ হয়। কিস্তু এই সঙ্গে 

বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে বিবাহ সুখকব হয় । 

শিধ্য। এই চিহ্ন আধুরেখার নিগ্নে থাকিলে কি হয ? 

গুর। জাতক বহু কষ্ট্রে জীবন তর্দতবাহি ত করে ও তাহার অবস্থা হীন হয়। 

গুহাঞ শ । ( (1১১-17075410- ) 
০৯ তু ৪ 

শিব্য। গুহাক্রুশ, কাহাকে বলে? 

গুরু। একটা ক্রুশ চিহ্ন হন্তচতুক্ষোণের মধ্যে থাকিয়া, উহার কোন 

রেখার সহিত সংযুক্ত ন। থাকিলে তাহাকে" গুহাক্রুশচিহ্ন বলে।, 
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. শিষ্য। এই চিহ্ত সাধারণতঃ কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 
গুরু । ইহার আকার ক্ষদ্র হইলে, জাতকের গুহ্থবিষ্ঠায়, মিথ্য। বিশ্বাসে 

শ আধ্যাক্বিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় । 
শিষ্য । যখন ইহার আকার হু ৮চয, তথন কিরূপ ফল হয়? 

গুরু" জাতকের অন্ধবিপাসে ধষ্মবিবষ়ে দৃঢ়তা (গোড়ামি ) ও কাল্পনিক 
জ্ঞান অধিক পরিমাণে থাঁকে। 

শিষ্য । এই চি৮ শানর স্থানে নিয়ে গাকিলে কি হয? 
গুরু। ঞাতক ভ্রমমুক্ত হয ৪ গুসবিগ্ঠান্তসক্গানে রত থাকে; কিন্তু 

বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, ধাশ্মিক হয, এবং ইভ! বড় ভইলে, জাতক 
ধম্মসন্থন্ধে অন্ধবিশ্বামী হয় ও বাগাড়ম্গর করে। 

শিষ্য। এই চিহ্ন উভয় হস্তে পরি তরূপে অক্ষিত থাকিলে কি হয় ? 
গুরু । জাতক উচ্চাঙিলাধী ভঘ। 

শিযা। এই চিহ্বের মহিত শনিন স্থাণ উচ্চ থাকিলে কি হয? 
গুরু! জাতক লোকদেষী হয় । 
শিব্য। এই চিষ্লের সহিত রবির-স্থান উচ্চ থাকিলে কি হর? 
গুরু । জাতক অহঙ্গারী ও কুপণ ভখ। 

শিষ্য । এই চিঙ্গের মহিত শুকরের স্কান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 
গুরু | জাতক প্রেমোন্মশ হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয় ? 
গুরু। জাতক ধর্মীন্গশীলন দ্বারা নিশিষ্টরূপ অর্থোপার্জন করে। 
শিষ্য । এই চিহ্ন শিরোরেখার মহিত মিলিত হইয়।, মঙ্গলের স্থানে থাকির্সে 

কি হয়? চিত্র, ৭__চিহ্ন, ১৬ দ্রষ্টব্য) 
গুরু। জাতকের প্রবৃত্তির পরিবর্তন হয় ও সে যথেষ্ট ধমবান্ হ্মূ। 

জালচিজ | (2/7]16.) 

চিত্র, '২__চিচ্ছ, ৮। 
শিষ্য | জালচিন্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 
শুরু। জীতক তুল বিশ্বাসী, অহস্কারী ও আধিপত্য প্রকাশে ইচ্ছুক হয! 
শিষ্য । এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয় ? শ্ 
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গুরু । জাতক হুর্ভাগ। হয়| 

শিষ্য । এই চিফ বধির গ্ানে থাকিলে কি হয়? 

গুক্। জাতক অহঙ্কারী, মূর্খ, গৌরবাকাক্ষ্ষী, ছুন্বল ও ত্রমযুক্ত হয় । 

শিষ্য । এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক শঠ ও অবিশ্বাসী হয় এবং তাহার চৌর্ধাবৃত্তি প্রবল হয়। 
শিষ্য । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক বিষণ, অস্থির ও অসন্ধষ্ট হয়; এবং সে সর্বদাই মৃত্যুকাঁমন! 
কবে । 

শিষ্য। এই চিহ চন্দ্রের স্থানে, ও শনির স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতক উচ্চপদাভিলাষধী ও অস্থির হয়, এবং পেশী সকল 

সন্দিদ| সঞ্কুচিত হওঘার জন্য কষ্টভোগ কবে। 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থানে এই চিগ সন্ধে রবিরেখ। প্রবল হইলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতক পদা, গীতিকাব্য ও সাহিতো পানদরশী হস্ত | 

শিদ্য । এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে ও শুঞধদধনী হস্ততঙে বর্তমান 

থাকিলে কি হয়? 

গুক। জাতক দুষ্ট, লম্পট ও আত্মহত্য। কবিতে ইচ্ছুক হয । 

শিষা। এই চিচ্ছেব অশুভ-সংশোধনকাঁপী কোনরূপ চিহ্ন আছে কি না? 

গুরু। যদ্দি বুদ্ধাঞ্থুলীব প্রথম পর্ন দীর্ঘ হয, এবং শিখোবেধা ও 

রবিরেখ। প্রবল থাকে, তাহা হইলে, শুক্রবন্ধনীজনিত অশুভ ফল 

সংশোধিত হ্য়।' | 

১১ 
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দ্বাদশ অধ্যায় । 

শিষ্য। প্রভে! আপনার অনুগ্রহে সামুদ্রিক শাস্ত্রে সবিশেষ উপদেশ 

পাইলাম; এবং আমার কৌতৃহলও নিবারিত হইল। এব্প উপদেশ পূর্বের 
কখনও পাই নাই। যাহা হউক, মন্ুষ্যের স্বভাব, আয়, ব্যয়, ধন্ম, কর্ম 

ইত্যাদি সকলই যে করতলগত-রেখা দ্বারা জান' যায়, তাহা পুরে জানিতাম 

না; কিন্ত আপনার শ্রী৮রণ-আশীর্ধ্বাদে সে সমস্তই জানিলাম। 

গুরু । বৎস! এ সমস্তই ঈশ্বরের কার্য । দেখ, আমীর প্রতি তোমার 

যেব্প ভক্তি, তুমি যেরূপ সরলভাবে প্রশ্রাদি করিয়।, "সামুদ্রিক শাস্ত্রের 

আন্যোপান্ত জানিলে, ইহা ঈশ্বরের অনুগ্রভ ভিন্ন কি ভইতে পারে? এক্ষণে 

তুমি আমার সম্মুথে দুই-একটা হস্ত দেখিয়া, তাহার শুভাশ্তভ ফল বিচার করত 

আমার হৃদয়ের আনন্দবদ্ধন কর। 

শিষ্য। গুকদেব! তবে এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; আমি এই 

হস্তটা পাঠ করিয়া, ইহাঁর শুভাশুভ ফল বিচার করি। 

হস্তবিচার । 

শিষ্য। ইহার করতল অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ ।_ইনি নুস্ম বিচারে ও সুক্ষ 
কশ্মে অক্ষম); এবং শ্থক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সহজেই সন্তষ্ট হয়েন। ইনি ম্বাভা- 

বিক সহজ (প্রমাণনিরপেক্ষ ) জ্ঞান দ্বার। হিতাহিত,বিচার করিয়।'থাকেন। 

১। ইহার অঙ্গুলীগুলি চৌক ও গাইটগুলি পুষ্ট ।_ইনি চিস্তামুক্র, 
বিশ্বাসী, স্িরপ্রকৃতি ও সত্যপ্রিয় ; এবং আইন, ইতিহাস, ব্যবহারতত্ব, 

ব্যাকরণ, অস্কবিগ্ঠা, কৃষিকাধ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে তৎপর । 

২। বুহস্পতির (চিত্র ১৫-_চিহ্ন ১) স্থান উচ্চ )-_-ইনি ধশ্মপবায়ণ, 

৷ উচ্চাঁভিলাধী, আমোদপ্রিঘ় ও উন্নতমতি ; এবং স্বভাব-সৌন্দর্ধয দেখিতে 

ভালবাসেন । 

৩। শনির (চিত্র ১৫__চিচ্ছ ৯) স্থান উচ্চ ;_ ইনি নির্জনপ্রিয়, কর্শে 

বিজ্ঞ ও ধন্ম-সঙ্দীত শুনিতে ইচ্ছুক। 
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' ৪ রবির (চিত্র ১৫__চিহ্ৃ-৩) স্থান উচ্চ , _সাহিত্য ও শিল্পবিষ্ঠায় 

পারদশা, উন্নতমতি ও সুন্দর বস্ততে রত। 

৫| বুধের (চিত্র ১৫-__চিহ্ত ৪) স্থান উচ্চ;-_ভ্রম্ণপ্রিয়, চঞ্চল, আঁবি- 
কারক, ব্যঙ্গপ্রিয়, কর্মঠ ও শাস্তরান্থশীলনে রত। | 

৬। মক্লের (চিত্র--১৫ চিহ্ন ৫) স্থান উচ্চ ;-_আঁত্মসংযমী,' ত্যাগশীল, 

ধৈর্য্য গুণাবলম্বী ও বিযয়ভোগী | 

৭। চন্দ্রের ( চিত্র ১৫- চিহ্ন ৬) স্থান উচ্চ ;-_শিষ্টাচারী, সঙ্গীতপ্রিয়, 

ও স্বভাবের সৌন্দর্ধ্য দেখিতে ইচ্চুক। 
৮। শুক্রের (চিত্র ১৫-_চিহ্ন ৭) স্থান উচ্চ ;-_হিতৈষী, নম্র, মমতাযুক্ত, 

ও সঙ্গীতপ্রিয় ৷ 

সাধারণ গ্রহস্থান ও অঙ্গুলী-সংস্কান দ্বার! ইহাকে বিচার বিষয়ে ব্যবহাবা- 

জীব বলিয়া বোধ হয়। (পরিচ্ছেদ ১৮) 

৯। আয়ুবেখায় ;-- 

১০ । বৎ্সব বয়ঃক্রম-স্থলে একটী রেখা উদ্ধগামী হইয়া বৃহস্পতির 

স্থানীভিমুখী )-ইনি এই বয়সে পরীক্ষায় ( ছাত্রবুত্তি ) উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
(চিত্র ১৫_চিহ্ ৮) 

১৫ বৎসর বয়সস্থলে অপর একটী উর্দগ রেখা এরূপ ভাবে বৃহস্পতির 

স্বানাভিমুখী ও প্রবল হইয়।, হৃদয়রেখার নিকটস্থ ;_ উক্ত ব্যক্তি এই সময়ে 

প্রবেশিকা-পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বুত্তি ভোগ করেন; (চিত্র ১৫-__চিহ্ন ৯) 

১৬ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা ভঠিয়। আযুরেখা ও 

শিরোরেখাকে কর্তন করত হাদয়রেখার নিকটবর্তী )_ইঠার এ সময়ে 

মাহবির়োগ হয়। এবং মানপিক চঞ্চলতায় বিদ্যভ্যাসেরও ক্ষতি হইয়াছিল। 

(চিত্র ১৫-_চিহ্ত ১০) | 

১৮ বৎসরে আযুরেখা হইতে উর্দমুখী রেখা আছে 17_ইনি এই সময়ে 

দ্বিতীয় পরীক্ষায় (1. 4৯.) উত্তীর্ণ হন। (চিত্র ১৫-__চিহ্ন ১১) 

২০ বৎসরে স্থলে প্ররূপ উর্ধমুখী রেখা আছে ;-_-ইনি এই সময়ে তৃতীয় 
পরীক্ষায় (13. £.) উত্তীর্ণ হন। (চিত্র ১৫__চিহ্ন ১২) 

২১ বৎসরের শেষ ভাগে এ্রবূপ একটী রেখা আছে ;-ইনি এই সময়ে 

ওকালতী (8.1. ) পাশ করেন। (চিত্র ১৫-চিহু ১৩) 
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« ২২ বংসরের শেষভাগে শুক্রের স্থান হইতে একটা রেখ! উঠিম্বা রবির 

স্থানের নিষ্নভাগে হদয়-রেখার সহিত মিলিত 7 বয়সে ইহার শুভ 

বিবাহ হইয়াছিল । চিত্র ১৫_-চিহ্ৃ ১৫) 

২৩ ব্সরের শেষভাগে আযুরেখা হইতে একটী উদ্ধমুখী রেখা শনির 

স্থানে উখিতি ;--এই বয়সে ইহাব ওক।লত। ব্যবপাঁষেব আরস্ত ও তাহাতে 

উন্নতি হয়; এবং রেখ! প্রবল ও শনির বা মধ্যমার অপাবহিত নিন্নদেশে 

স্থিত )_-ইহীর গাড়ী-ঘোড়া ও অপরাপর খ্রর্রধ্য ভোগ 1 হইতেছে । 

(চিত্র ১৫--চিঙ্চ ১৫) 

২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থলে একটী বেখা শুক্রের স্তান হইতে উঠিয়া আমু 
রেখা ও শিরোরেখাক্রেততন করত হৃদররেখাকে স্পর্শ কখিয়াছে;-হহার 

এই সময়ে পিতবিয়োগ হইয়াছিল। (চিত্র ১৫-_চিহ্ ১৬) 

হস্তভলে শুক্রবদ্ধনী (0170)6 01 ০1705) বর্তমান এবং ৩০ বৎসর 

বয়সে আষুরেখাঁর সন্নিকটবর্তী ;-ইনি এই সময়ে ধশ্মসন্বন্ধে প্রত্যাদেশ 

পাইয়াছেন (চিত্র ১৫--চিহ্ৃ ক)। স্বাস্থ্যবেখাত্ব ত্রিভূজচিহ্ন আছে ;-_ ইহার 

হঠযোগ অভ্যস্ত হইয়াছে। (চিত্র ১৫_ চিহ্ন খ) 

৩৫ বৎসর বয়সে একটা উদ্দমুখী রেখা আযণরথা হইতে উঠিয়া শনির 
স্বীন 'ধ্যন্ত বিস্তৃত ;_-এ সময়ে সবিশেষ পনযোগ হয়; শী সময় ইনি 
স্থাবর সম্পত্তি ও ধন সঞ্চয় কবিয়াছেন। এবং এই রেখ। উভয ভস্তে স্পষ্ট ;__ 

ইনি জীবনের শেষভাগে ধত্বধ্যভোগ কবিবেন, জান] যাষ। (চিত্র ১৫-চিহ্ ১৭) 

৪০ বৎসর বয়সে আথরেখায় একটা বিন্দু (52০9) আছে, এ সময়ে 

ইহার জববিকার রোগ বুঝায়। (চিত্র ১৫--চিহ্ন ১৮) 

বুধের স্থানে ছুইটা লম্বমাঁন রেখা! বর্তমান ;- ইহার ছুইটী পুত্রসন্তান 
ও একটা ক্ষুদ্র রেখা দীকাতে একটী কন্তাসস্তান হইয়াছে; এখং এই রেখাত্রয় 
প্রবল থাকাতে, ইহীর মৃত্যুর পর পধ্যন্ত উহার জীবিত থাকিবে। 
(চিত্ত ১৫_£চিহন ১৯) 

রবিরেখা৷ উভয় হস্তে স্পষ্ট ;-ইনি বক্তৃতায় পারদর্শা ও যশস্বী হইয়া- 
'ছেন।, (চিত্র ১৫- চিহ্ন ২০) 

শিরোরেখা ও হৃদয়-রেখার মধ্যগত স্থানটা অত্যন্ত প্রশস্ত )__ইনি 
উদার প্রকৃতির লোক । | 
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হন্ত-বিচার। ] হস্ত-বিচাঁর ৮৫ 
শি 

£ ৬৫ বহ্সর বসে উভয় হস্তে আযুরেখাতে ছুইটী অধোমূখী বেখা বিগ্তমান?; 

এই সময়ে ইহার মৃত্যু হইবে জানা যাইতেছে । (চিত্র ১৫_-চিহ ২১) 

গুরু । আর এই হস্তটীর ফলাফল বিচার কর। ৃ 

শিষ্য । জাতকের হস্ততল অত্যন্ত কোমল ; এইজন্ত ইহার শারীরিক ও 

মানপিক দুদদলত। দেখ যায়। ৪ 

হন্ততল মোটা, ইনি অস্থির, স্বার্থপর, আত্মন্তরি ও কার্দযততৎপব। 

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ;_ইনি কাবিগরেব কম্ম ( 71০০17041 

11১০0") করিয়া থাকেন; আর ইনি দৃপ্রতিজ্ঞ, চঞ্চল ও দাশ্ডিক। 

বৃহস্পতির (চিত্র ১৬- চিহ্ন ১) স্থান অতি উচ্চ ;১_ ইনি অহঙ্গাঁরী, আধি- 

পতা করিতে ইচ্ছুক, আত্মপ্রশংসাকাবী এবং ইহার অনেক তুল বিশ্বাস আছে । 

শনির ( চিত্র ১৬-চিহ্ৃ ২)স্থান নিম্ন; ইনি ছুর্ভাগ। ও ইহার জীবন 
অতি সামান্য | 

রবির (চিত্র ১৬--চিহ্ৃ ৩) স্থান অতি উচ্চ ;--ইনি অর্থলোলুপ অপব্যয়ী, 
অহঙ্কীবী, মিথ্যাবাদী ও হিংসক | 

মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান (বৃহস্পতির নিয়স্থ ) অতি উচ্চ ;_ইনি অসম- 
সাছসী, গোয়ার । মঙ্গলের প্রথম স্থান (বুধের নিয়স্থ ) অতি উচ্চ ;--হনি 

পরপীড়ক, হত্যাকরণেচ্ছু ও অবিচারক । | 

চন্দ্েব (চিত্র ১৬-__চিহ্ন ৬) স্থান অতি উচ্চ)_ ইনি অসন্ধষ্ট মগ্যপামী ও 

উচ্চপ্রক্নীতি। 

শুক্রের স্থান উচ্চ ;__ইনি লাম্পট্য দোষে দৃমিত। 

আমুবেখার প্রারস্তে যবচিহ্ন থাকায়, ইহার জন্মকালীন মৃত্যুব্ধ পীড়া 

হইয়াছিল । 

৮ বৎসর বধংক্রমের স্থানে শুক্রের স্থান হইতে এঁকটী রেখ! উঠিষ। বৃহ- 
ম্পতির নিম্নদেশে যাওয়ায়, পিতৃবিযবোগু হয়। (চিত্র ১৬-চিহ ৯) 

১০ বৎসর বয়সের স্থানে আমুরেখার উপর একটী দাগ (50০6) আছে,_ 

সেই সময়ে অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল । (চিত্র ১৬- চিহ্ন ১০) 

১৪ বৎসর বয়সের স্থানে আযুরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা শুক্রের 

স্থানাভিমুখী ;+_এই বয়সে উচ্চস্বান হইতে পতিত হইয়া ইহার হম্ত ভগ্ন 

হইয়াছিল । (চিত্র ১৬ চিন্ধ ১১) | | 



৮৬ সামুদেক শিক্ষা । [ হ্ত-বিঢার। 

১৭ বৎসরের স্থলে একটী রেখা শুক্রের স্থান।হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখাভি- 

মুখী ;__এই সময় বিবাহ হয়। (চিত্র ১৬-_চিন্ধ ১২) 

১৯ বৎসরের স্থলে আয়ুরেখা হইতে একটা উদ্ধমুখী রেখ মস্থানাভি- 

মুখী এই সময়ে ইনি লৌহ মৃদঙ্গার প্রভৃতির ব্যবসায় খারস্ত করেন। 

(চিত্র ১৬-চিহ্ৃ ১৩) 

২১ বৎসরের স্থলে ত্ররূপ একটী রেখ! শিরোরেখার নিকটস্থ ; এই বয়সে 
এঁ ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। (চিত্র ১৬-_চিহ্ ১৪) 

২২ বৎসরের স্থলে আযুষ্েথখা ও শিরোরেখা উভয়ের উপর বিন্দুচিহন 

(519০৫); -প্র সময়ে জর ও শিরঃপীড়। হয়। (চিত্র ১৬--চিহ্ন ১৫) 

২৫ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়৷ শিরোরেখাকে 

কর্তন করায়, ব্যবসাঁয় ক্ষতি হয়। (চিত্র ১৬_চিহৃ ১৬) 

২৭ বৎসরে (সম্প্রতি) একটা রেখা''শুক্রের্রস্থান)হঈতে উঠিষা হৃদয়- 

রেখাভিমুখী ;_ইহার পিতৃব্যের মৃত্যু হয়। (চিত্র ১৬__চিহ্ত ১৭ ) 

৩০ বৎসর বয়সে-__উভয় হস্তে আমযুরেখার পার্থে ও, আয়ুরেগাঁর সহিত 

মিলিত একটা চতুক্ষোণচিষ্ন এবং বুধের স্থান উচ্চ ওঘতাহার উপর জালচিহ্ন 

(011119) আছে ;_হনি চুরি করার জন্য কারাবাসে ২,ব্সর দণ্ড ভোগ 

করিবেন । (চিত্র ১৬--১৮ ও ৪1১৮) 

৩৫ সর বরসেব স্থানে উভয় হস্তে আযুরেখা হইতে একটা অধোমুখী 

রেখা আছে ;_এই বয়মে:ইহার মৃত্যু বুঝায় ;, এবং এই রেখ চন্দ্রের স্থানাভি- 

মুখী হওয়ায়, শ্রেম্মঘটিত পাড়ায় মৃত্যু.বুঝাঁয়। ( চিত্র ১৬-_চিহ্ন ১৯) 

গুরু । বৎস! এটীও ঠিক হইয়াছে । তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে 

এরূপ পারদণিতা লাভই- করিয়াছ, তাহাতে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান 

করিলাম । এরূপ শিগ্ না হইলে উপদেশ দিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হয় ন|। 

যাহা হউক, এক্ষণে মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় শীপ্ই তোমার মঙ্গল হইবে। 

৯ স্পা ই. 



উপমংহার । 

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার নিকট সামুদ্রিক শান্মেক উপদেশ লাভ 

করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, জগতে মনুষ্য, জীব, জস্ত, উত্ভিৎ, 

স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি সমস্তই সেই সৃষ্টিকর্তার নিয়মের অধীন । তিনিই 

ইহাদিগের নকলের পরিচালক ; তিনিই ইহাদিগের সকলের কম্মের প্রবর্তক) 

ইহারা তাহার নিয়ম দ্বার! তাহার অনন্ত স্থষ্টিসংক্রান্ত কশ্মস্মূহের সাধনে ব্যাপৃত | 
এ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, কিম্বা যে কোন কণশ্ম সম্পন্ন হইতেছে, এই 

সমস্ত তাহারই নিজের কর । যাহারা এ জগতে ঘটনাবণীর মধ্যে কণ্তা, 

কম্ম, করণ, জম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ বা অধিকবণ পদ বাচা, বোধ হয়, 

ভাহার। বস্ততই কিছুই নয়; কেবল তাহার! অনন্ত কর্তার অনন্ত কার্যযসাধনের 

উপকবণমাত্র। আরও আমাব বোধ হয় যে, স্থুল ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী 

যেরূপ অপরিবর্তনশীল, মানবীয় কশ্ম জগতের নিয়মাবলীও সেইবূপ ৷ জল 

জমিয়া বরফ হইবার জন্য উত্তর মেকুর সন্নিকটস্থ শীত প্রধান লাপলগু 

(1.501909) দেশে যে সকল কারণের ও যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন 

হয়, বিষুব-মণ্ডলস্থ গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা-খণ্ডেও সেই সেই কারণ সমৃহেরও 
সেই পরিমাণ উত্তাপেরই প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটী কারণ 

অতি সামান্তরূপে বিচলিত হইলেই, তুষার কণাঁও উৎপন্ন হইতে পাবে না। 

এমন কি এই মহানগরী কলিকাতায় কলে জল জমাইয়। বরফ প্রস্তুত হইতেছে; 

তাহাতেও এ কারণসমূহ আবশ্যক হইতেছে । সেই প্রকার কি ইংলগুবাসী, 

কি ভাঁরতবাসী 'সকল মন্ুষ্যের অদৃষ্ট চক্র বা কর্মকাণ্ড সেই নিয়স্তার নিমমে 
গ্রহগণকর্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে; এবং স্টুহাও ভৌতিক জগতের 

নিয়মের মত অপরিবর্তনশীল। এই সমস্ত পর্যযালোচন! করিয়া, আমার সম্পূর্ণঃ 

জ্ঞান হইতেছে যে, যখন আমাদিগের কম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণ- 

কর্তৃক চালিত হইয়া আদিতেছে, যখন ইহা! ভৌতিক জগতের নিয়মের মত 

অপরিবর্তনশীল; যখন আমাদিগের কর্মকাণ্ড, আমাদিগের আয়ত্তাধীন 
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নতে, আমাঁধিগেব ইচ্ছায় ব| চেষ্টায় কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং 

যখন জাগতিক সকল ব্যাপারই সেই নিয়ন্তার নিয়মাধীন, তখন আমরা 
আমাদিগের কম্মের জন্য কিরূপে দায়ী হইতে পারি? সকল দায়িত্ই আমা- 
দিগের স্বন্ধ হইতে অপঃস্থত হইয়' পড়িতেছে। 

প্রভো ! দ্রেখিতে পাই, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ 

কররিতেছে---কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ সুন্দর, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ আত্মীয়- 

ত্বজন-পরিবেষ্টিত, আবার কেহ বা এরূপ আত্মীয়বিহীন যে, যশহার গর্ত 

হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তিনিও প্রসব করিবার অনতিবিলম্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ 
করিয়া চপিষ! গেলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ভেদাভেদ ও অসামপ্রস্ত দেখিতে 

পাই। বিবেকবিহীন আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাকে 

এ বিষয়ের কিঞিং উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। 

গুরু। বৎস! তুমি সামুদ্রিক শাস্ত্রে উপদেশ পাইয়া মেরপ আধ্যাত্মিক 

বিষষের জ্ঞান লাভ কিয়া, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি শিষ্য- 

মগ্ডপার মধো উচ্চশ্রেণীভূক্ত । তোমার জ্ঞান লালস। দেখিবা তোমার প্রশ্নে 

আমি যাঁর পর নাই সন্ধষ্ট হইযাছি। কিন্ত তুমি যেরপ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা 
গুরুতর, ও অতি শ্ৃক্মু এবং অধিকারিভেদে গুহা হইলেও, তোমার 

জ্ঞানপিপান! পরিতপ্তি করিবার জনা, স্থুল উদাহরণ দ্বারা কিঞ্চিৎ উত্তর দিতে 

চেষ্ট। করিব। এই সমস্ত শ্ক্মবিষয় অন্যের প্রমুখাৎ্ শুনিবার নহে; নিজের 

জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিবার বিষয় । 

আমাদিগেব স্থুল কন্মফলের দাত্বিত্বসন্ক্ধে তৃমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা এরূপই 
বটে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার আরও ছুই-একটা কথ। বক্তব্য আছে; তাহা 

তোমারই বাকোর পোষণ করিবে। 

আমর ক্ষুদ্রাদপি' ক্ষুদ্র হইয়া কিরূপে মহাভারবহনে সক্ষম হইতে পারি? 

সেই গুরুভার বহন করিতে সেই মহান্ পুরষ একমাত্র কেবল নিজেই সক্ষম। 

অনন্তশক্তিমান এবং অনত্জ্ঞানবানের তুলনায় আমাদিগকে একবারে শক্কি- 

শন ও গ্তণহীন বলিতে কে আপত্তি করিতে পারে? বর্তমানে আমাদগের 

যেরূপ গুণ ও শক্তি আছে, মনে কর, যদি তদনুরূপে পুরুষকার বা কর্ম করি- 

বাঁর ক্ষমতা থাকিত, তাহা) হইলে বিশ্বকর্তাব বিশ্বকর্শের অসহা চাপে কোন 

কালে পিষ্ট হইয়া যাইতাম- আমাদের চিহনমাত্রও ঘাক্িত না। ক্ষুদ্র বালুবার 
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কি সাধ্য যে. মহান্ ভিমালরের মস্তকস্থিত বিশাল তুষাঁররাশি বহন কাঁরিতে 
পারে? কোন্ কাঁলে দেখিযাছ যে, সামান্য জলবুদ্ধ 'দ. মৃতান্ সাগরে ভাসমান 

বৃহৎ অর্থনপোত, বক্ষে ধারণ কবিতে সক্ষম হইয়াছে? , আরও দেখ, যদি 

সেই অনন্তশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানবান্ সংপুরুষ, আমাদিগেৰ মৃত শক্তিভীন, 

জ্ঞানীন, ন্যানপবতাবিহীন অসং জীবের হস্তে জাগতিক কম্মভাজেব কণামাত্রও 

অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা কি আমাদিগের বন্তমান শক্তিহীনতা 

জ্ঞানহীনগা, অন্যায়পরতা। এবং সত্যবাহিত্য লইযা সেই কণামাত্র কম্দমভারও 

সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম ? কখনই নহে ! আমাদের চঞ্চলতা, স্বেচ্ছাচাঁরিতা 

ও তঠকবিত। দ্বারা সেই অত্যপ্প কম্মফল মঙ্গলনিদান ন। হইযা, অমঞ্চলের 

আকর হইত; বিনাশন্ত্রোতঃ উৎপন্ন কবিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিত-_অনভ্তমঙ্গল- 

ময়ের অনন্তস্থষ্টির রক্ষা! হওয়া! দূরে থাকুক, কোন্ কালে লয়প্রাপ্ত হইয়! যাইত । 

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতে ঘে, সেই অনন্তদর ময় আমা- 

দ্রিগকে কোনরূপ *কম্মভাঁর গ্রহণে অশক্ত জানিয়া, তীহার অনন্তদযাগুণে 

এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদদ জীবকে কম্মের কারণমার কবিধা স্থট্টি করিষাঁছেন ; এবহ 

কোন দাযিত্ব আঁমাঁদিগের উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি ক্ষত্র জীবকে 
তাহার ক্ষুদ্রতার জন্যই অনন্ত পবিমাণে ভালবাসেন । একবার ভাবিয়া দেখ 

তোমার অশক্ত, অজ্ঞান শিশু সন্তানকে কি কখন জনভাপূর্ণ পথে সহাঁধভীন 

হইয়া বিচরণ করিতে দিতে পার? তুমি তোমাব প্রাণ থাকিতে পার না! 

তোমাব শিশু সন্তানকে প্রাণাপেক্ষ। ভালবাস বপিদ্না, তাহার প্রতি এত দয়া 

করিঘা থাক যে, তাহাব কোনবগ অনিষ্টেব আশগ্কা ভইলেই, তাহার নিবা- 

কবণ করিবার জন্য অসাঁধ্যসারনেও বন্ত্রবান হ৪ 1 তবে বিবেচনা কবিঘ। 

দেখ যে, যে জগংপিতার প্রেষ অনন্ত, ভালবাম। অনন্ত, দয় অনন্ত, তিনি 

কিবপে তাহার" অশক্ত শিশু সন্তানদিগকে বিপহসন্ুল স/য়পখে বিচনণ করি- 

বার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি সম্পূর্ণ জানেন, ইভাতে তাহার 

নাশ ভিন্ন রক্ষা হইতে পারে না। বখ্স! একবার প্রণিধন কবিঘা 

দেখ, বুঝিব্ে, তাহার অনন্ত প্রেম-নির্বর হইতে অনস্তদয়ানদ), 

উৎপর হইয়া, কর্খরাজ্যেব মধ্য দিয়। বহিয়া যাইতেছে । ইহার 

জলপান করিয়া, ক্ষুদ্র জীবনকল অভানত্ৃষ্ণা দূর করিয়া জীবিত বহিঘাছে। 

এবং ইহারই জল দারা কম্মবুক্ষে জলসেচন করিয়া, মর্জলফলের সম্ভোগ 

১২. 
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করিতেছে। তীহার অনন্ত দয়ার ও অনন্ত প্রেমের পরিচয় আর কি 

দেখিতে চাও ? 

স্থল ব্যাপার এরূপ; কিন্তু হুক ব্যাপার স্থুলবিচারে দেখিতে অন্যব্রপ। 
এক্ষণে তোমার গ্রশ্রের উত্তর দ্রিতেছি ;-কি কারণে মনুষ্তেব জন্মগ্রহণ, 

সময়ে অবস্থাইবিষম্য ঘটে তাহাই বলিতেছি। ইহা অতি গুহা ও সুক্ষ বিষয়, 

অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে; নিছে আধ্যাত্মিক হৃশ্ম বিষয়ে যথেষ্ট 

উন্নতি লাভ করিলে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হইয়! থাকে । ইহা অন্যেত্ 

নিকট শুনিবার বিষয় নহে ! ইহ! জ্ঞানচক্ষুদ্বর। দেখিবার বিষয়। তবে কেবল 

তোমার কৌতুহল নিবারণের জন্য, একটা স্থুল দৃষ্টান্ত দ্বার] অতি স্থুলভাবে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

পরপৃষ্ঠার তালিকাটী দেখ। ইহাতে পর পর দশটা স্তস্ত আছে। প্রত্যেক 

স্তম্ভের মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন রাশি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্ক প্রত্যেক 

স্তম্তের রাশি সমষ্টি ব্রিশ। প্রথম স্তম্ত প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় স্তম্ত দ্বিতীয় জন্ম, 

ততীষ শ্তন্ত তৃতীয় জন্ম__ইত্যাদি জন্মস্বচক । প্রত্যেকে স্তম্তের অন্তর্গত রাশি- 

গুলি মন্থুপ্ভের কন্মের গুরুত্ব বা পরিমাণস্থচকমীত্র । ১২৩৪ ইতাদি 

সংখ্যাগুলি মনে কর, ১ মণ, ২ মণ, ৩ মণ, ৪ মণ ইত্যাদির প্রকাশক | কর্মের 

গুরুত্ব কর্দের ফল দ্বারা স্থিরীকুত হইয়া! থাকে। মনুষ্যের কশ্মফলের গুরু- 

ত্বের বা পরিমাণের একক (01010), মনে কর, ১ মণ। এইবপে একটী 

কন্মের গুরুত্ব ২০ মণ পর্যান্ত মনে কর, হইতে পারে অর্থাৎএক সময়ে 

একটী কর্মের দ্বাবা ২০ মণ ওজনেব ফল সতপন্ন হইতে পাবে। প্রথম জন্মের 

মনুষ্য প্রথম স্তন্তে লিখিত সংখ্যা চিসাবে কম্ম করিযা থাকে , কিন্তু তাহার 

সমস্ত জীবনের কর্মেব ফ্ম ত্রিশ মণের অধিক হইবে না। তাহার জীবন 

যত দীর্ঘ বা অল্প হউক, তাহার পাঁথিৰ অবস্থা যত উন্নত ষ1 অবনত হউক, 

কিংব। তাভার বুদ্ধি যত তীক্ষ বা স্ুল, হউক, তাহার সমস্ত পাথিন জীবনের 

কশ্মেৰ ফল ত্রিশমণেব ম্ধিক হইবে আ। অপব অপর জন্মেরও এইরূপ । 

কল জন্মহূক্ত লোৌককেই ত্রিশ মণের অধিক করিতে তয় না। তবেই দেখ 

দরিদ্র, ধনী, স্থন্দন, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্ম গ্রহণ-সময়ে যেরূপ অবস্থা, 
হউক না কেন, প্রতোককে সমস্ত জীবনে সমান পরিমাণে কর্ম করিতে 

হইতেছে। 
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এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, মন্তুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে যে, 

বৈষম্য দেখ! যার, তাহা প্রকৃত নহে ; এবং তৎসন্বন্ধে যথেষ্ট সাঁমঞ্ীস্তও আছে । 

তোমাকে এক্ষণে যাহা বুঝাইলাম, ইহা' অতি স্থল । গ্রকুত পক্ষে এ সমস্ত বিষয় 

অতি সুক্ষ, জটিল ও, গুহা। তোমাকে পুর্বেই বলিষাছি, ইসা অন্যের নিকট 

বুঝাইয়া লইবার নহে। যে তালিকার দুষ্টান্তের দ্বারা অতি স্থলভাবেবুঝা- 
ইলাম, উহা আধ্যাত্মিক বিষয়ের তুলনায় কিছুই নহে। স্ক্ম আধ্যাত্মিক 
ঘটনাবলী পার্থিব স্থল পথ অবলম্বন করিয়া বুঝাইবার নহে। তবে কেবল 

তোমার আগ্রহ নিবারণের জন্য, একটা মোট। পার্থিব উদাহরণের ছ্বাব। 

বলিলাম । 

বস! এতৎসম্বন্ধে অর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কব। 

মনুষ্যগণকে যে নানাবধপ স্থুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাঁবও একটা 

মুখ্য কারণ আছে। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল তিনি যেমন মহত 

আধার, এরূপ মনুষ্যগণকেও একটী আধাররূপে পরিণত করিবার জন্য মন 

হুংখের সৃষ্টি করিযাছেন। আমাদ্িগের ছুঃখময় কর্মফল আমাদিগকে শাস্তি 

দিবাব জন্য নহে। একটা স্থুল দৃষ্টান্তেব দ্বাবা সহজেই বুঝিতে পাঁরিবে। 

ষদ্চপি একখাঁনি অতি বৃহৎ লৌভচাঁদর জলে নিক্ষেপ করা যাঁয়, তাহ! ভইলে 
উহা! তক্ষণাৎ জলমগ্র হইয়া যাইবে। কিন্ত যদি এ লৌহচাদবকে উত্ত৭ু 

করিব, হাতুড়ী ইত্যাদির আঘাত দ্বারা কোনকপ আঁধাবে পরিণত কর ভব, 

তাহা হইলে, উভা আর জলমগ্র হওয়া দূরে থাকুক, জলে ভাসমান থাকিয়া, 

উচার ম্ববপ অপর ভারব্হন করিতেও সক্ষম হইবে । এই কাবণেই মঙ্গল- 

মর ঈশ্বর আমাদিগকে স্থথ ছুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছেন । 

মমাপ্ত। 
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হলভটৈনিক ২৭শে কার্তিক ১৩০২। | 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।--এই মহানগরীর স্বিখ্যাত সামুদ্রিক" 

শীল্তজ্ত ও “সামুদ্রিক শিক্ষ।” প্রণেতা আীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

কর্তৃক্ণ প্রণীত। “মূল্য ১০ দেড় টাক1। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, পতিত্র। 
রমণ বাবু,বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চা করিয়া, কিছু দ্রিবন পুর্বে 

"সামুদ্রিক শিক্ষ।” প্রণয়ন করিধা এই মৃত্তপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট 

উপকার সাধন করিখাছেন । "সামুদ্রিক শিক্ষার” করতলের প্রাকৃতিক 

স্তানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে 

তাহারই ফলানুপারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের 

অভীষ্টোপযোগী করিবার জন্য ৪৮ খানি হস্ত চিত্রসহ গুরুশিষ্যের প্রশ্মোত্তর- 

চ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালান্ঞ্রমে গঠিত হইরাছে। ইহাতে সর্বশুন্ধ ৪৯১টা 

প্রশ্ন বর্ণমালান্ুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা হইয়াছে। 

মন্থষ্থের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং তাহাদিগের চিত্রগত কোন পার্থক্য 

কিন্বা বিদ্যাম্টীলন ও অর্থাশম প্রভৃতি যে কোন ঘটউন! জানিবার ইচ্ছ। 

হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমন্ত প্রশ্নেরই বিচার 

ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাঁষ! সম্ভবমত সরল ও প্রাঞ্জল 

করিমাছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে পহস্তরেখান্ু শীলন" সম্বন্ধীয় যে চারিখানি 

চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে । লেখক 

পুস্তকের উপসংহারে এই পৃখিবীস্থ মানবমগ্ডলী ভগবানের নিয়মান্থনারে 

ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিপ্ন কর্মদম্পন্ন করিতেছে, তাহ! বৈজ্ঞানিক 

তর ও যুক্তির দ্বার বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাহার আধ্যাত্মক 

ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। 

অনৃষ্টবাদী ও যাহার! প্রুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, 'এই ছুই শ্রেণীর লোকের 

নিকটেই ইহার আলোচন। হইতে পারে। আমর সব্বাস্তঃকরণে ইহার 

সাফলা কাম্মন] কার। 

ণ বঙ্গবানী, ১লা অগ্রহথারণ, ১৩০২। 
সামুদ্রিক রেখাঁদি বিচার |-_শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বির- ' 

চিত। মূল্য ১।০ টাক1।। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কপাবলে সামুদ্রিক 

রেখাদ বিচারে একজন সুপরিচিত পোক। ব্যবস। দা হইলেও কেবলমাত্র 



জি 

গাঁ শিক্ষা এবং আলোচনার নিমিত তিনি বিন্ব্ঘাত্র বিরক্ত না হইয়া নিও 
বনু লোকের করতলস্থ রেখার ধিচার করিয়া তাহাদের অনৃষ্টের হঙ্কিত বাক্য 
প্রকাশ করিয়। দেন। নিত্য নিত্য এন্ধপ আলোচনায় এ বিষয়ে ভাঙার বিশেষ 

অভিজ্ঞত] জন্মিয়াছে, এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে, তিনি ৪৮ খানি 

করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদুষ্টের 
গত এবং ভোগের কথ! বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে 
অনভিক্্ হইলেও ধলিতে পারি,এ শান্ত শিখিবার ধাহাব ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে 
তাঠার ধিশেষ সাহাধা এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভামকায় বণিয়াছেন, 
রেখার হত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বান করিও না, আমর কাছে 

আমও, আমি সন্দেহ ভগ্গন করিয়। দিব। ইহ। তাগার সাগুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি 

এবং অভিজ্ঞতা উভ/য়রই পরিচয় দিতেছে । 

হিভবাদী, ১৪ই অগ্রহীয়ণ, ১৩০২ । 
সামুদ্রিক রেখাঁদি বিচার |- শীএমণকৃষ্চ চট্টোপাধ্যায় পপ্রণীত। 

করতলগত রেখাদির সহিত মনোবুত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচন! করিয়া গ্রন্থ- 

কার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । করকোঠ্ঠী দেখিয়। ধাহারা ভাগ্যনির্ণয় 

করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাহার অনেক শিক্ষা করিতে পারিন্বেন। 

দৈনিক ও সমাচাঁরচক্ড্রিকা, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ । 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।--সামুদ্রিক-শিক্ষা” প্রণেতা শ্রীদুক্ত 

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধাায় প্রণাত। “সামুদ্রিক-শিক্ষার” সমালোচনা উপলক্ষেই 

আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্বের আলোচনা করিরছি। শ)যুক্ত 

রমণরুষ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অধিকারটু, তুহাও সেই সময়ে 

দেখাইয়।ছি। অগ্যকার আলোচ্য “সামুদ্রিক রেখাদি বিচ।র” পূর্ধলমালোচিত 

“সামুদ্রিক-শিক্ষার” এক প্রকার পরিশিষ্ট । হস্ত রেখাদিব বিচার কারয়া 

ফলাফল স্থির করাই সামুর্্রক শাস্সের উদ্দেষ্তাণ এইজন্যি বলিতেছি, 

“রেখাদি বিচার” সামুর্রিক শিক্ষার পরিশিই | চ:ট্রাপাধ্যায় মগাশয় রেখা দি-। 

বিচারে ৪৮টী করগচিত্র সন্িবেশি ১করিখাছেন। বত রেখার পরিচয় দিয়াছেন । 

করকো্ঠী দেখিয়া ফলবিচার করিবার পণ দধাহরা পিকাঙ্গেন। “নামক 

শিক্ষার” ভ্যায় “রেখাদি বিচারেও” প্রশ্নো ততরচ্ছলে কপ কথা কথিত হহয়াছে। 
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শিখ প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দ্িতেছেন। এ প্রণামী শিক্ষার পক্ষে 

উপযোগিনী। যত্ব করিয়া পড়িলে, চট্টরোপাধ্যার মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষণ” 

ও "রেখাদি বিচারে” বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 

পারিবেন। চট্টোশাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়! দিয়াছেন । আলোচনায় 
তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষাবও বেশ অধিকার আছে। 'আর 

সামুদ্রিক শাস্তে বেশ অধিকার ন৷ থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ 

করিয়৷ দ্রিতে পারিতেন ন1। অতএব সামুদ্রিক শিক্ষার” হ্যায় “রেখাদি 

বিচারের”ও যে, সর্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

জন্মাভূমি, ফান্তন, ১৩০২। 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার |- শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণচ চট্টোপাধ্যায় 

সঙ্কলিত। মুল্য ১০ টাকা। জ্যোতিষ বিদ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যশ 

আছে। যাহারা মোটামুটি রকমের জ্যোতিষ শিখিতে উৎস্ৃক, এই গ্রন্থ 

তাহাদের উপকারে আসিবে । ইহাতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ব ও অধ্যবসাম্র 

প্রকাশ পাইয়াছে। 

বঙ্গনিবাসী, ২৬শে ফাঁন্তুন, ১৩০২ | 
'"সামুদ্রিক রেখাদি বিচার |--ভ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 

মুল্য ১।০ টাকা। দুই-তিন বৎসর পূর্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে 

সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজি ছিলেন না) করকো্ীতে সম্পূর্ণ 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন । রমণ বাবুব আলোচনার ফলেই লোকের মতি 

গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজ-কাল অনেকেই একথা 

বলিতে স্কুচিত হইবেন। নিতীস্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নান৷ জাতি 

তাহার করকোঠী জ্রনের পরিচয় পাঁইতেছেন) এবং কতকগুলি রেখা ব! 

বিন্দু যে, মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অন্রাস্ত সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী, তাহার ম্মুম্পঙ্ আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর 

পুর্ব প্রকাশিত “সামুদ্রিক শিক্ষা” এরং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের 

বর্ণমালা আমর! আগ্রহের সহিত এই মূল হ্ত্র অবলম্বনে কম্টেকটি লোকের 
কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভৃত-ভবিষ্যৎ বর্তমান ঘটন| আশ্চর্য্য বূপে 

মিলিয়াছে। ম্ুতরাং মাশ। করি, অপরেও মিলাইতে পারিবেন । 
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ভূমিকা 
পবমকীব্গণক পবমেধরের অনন্তকৃণার সামুদ্িকসংজান্ত ঘণিহভত্বেৰ 

সাধাবণে প্রচারার্থক এই “সামুদ্রিক-রেখাদি-বিচাবের” প্রণয়ন ও প্রকাশ কব! 

হইল। মতগ্রণীত প্পামুদ্রিক-শিক্গীর” শেধাংশে যে সানুদিক-বিজ্ঞানগ নন 

বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপুর্বে এই “সামুদ্রিক-বেখা দি-বিচাবেব" 

প্রণরন ও প্রচাব কবিবার কাবণ, সামুদিক খাস্বে বিশিষ্টবপ প্রবেশ্লাভ শা 

কাৰণে, “গামুদ্রক-বিজ্ঞানেব” আধায়ন ৪ অন্ুখালন স্ুসাধা ছে ভাই 

প্রয়োলন্বোধে “সামুদ্রিক-বিজ্ঞানের” প্রচাবকন্যে আপাতত; নিখন্ত থকিরা, 

“সাদুদ্রিক-রেখাদি-বিচার” প্রচাবে কতোছছম হইনাম। এহদ্দএ্দা দিনের 

পক্ষে “সামুদ্রিক-শিক্ষাব” অধ্যরনেৰ অবাবহিত পবেই “সামুদিক-বেখাদি- 

বিচার” যথেষ্ট উপকাঁরসাধনে থে সমর্থ ভইবে,। ইভা প্তিব। থাহাখা 

“সামুদ্রিক-শিক্ষী” অধায়ন করিয়াছেন, তাহাণা এই প্রস্তকথ|নি পাঠ কালে, 

সাদুদ্রিক সম্বন্ধের প্রায় সমস্ত তনু অণগত ভষ্টতৈ পাবিবেন। ইহ 

গাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগা কবিবব জন্ত ফণানুসাবে পর্ণমালাগ্রক্রমে 

বিষয় সন্নিবেশ করিয়া গঠিত হইয়াছে) এবং “সাখুদ্রিকিক্ষীবত হায় 

সহজ নোধ্য কবিবাব অন্য গ্রশ্নেউরাছছলেই লিখিত ভভঘাছে |] *মপিচ 

"সামুদ্রিক-শিক্ষা়” কবতলেবঠ প্রাকৃতিক সংস্থানান্ঘসারে দে সবণ ফলাদলের 

আভা দেওয়। হইয়াছে, তাহাবঈ ফলানুসাবে ইহাতে বিকাশ কবা হইছে | 

গ্রতবাং “সামুদ্রক-শিক্ষা” স্বপ্তণে যেরূপ মাধাবণেব মভানুড়ুতি আকর্ষণে সদ্থ 

হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ সাধাবণেব নিকট আঁদু ও হইবে বলিয়াই, আাঁপা হয়। 

যদ কেহ “সামুদ্রক-শিক্ষায়” প্রবেশলাভ না কবাঁঘ কবতদ্গত সর্বাঙ্গাণ 

খ্চীর করিবাব জ্ঞানের অভাবে কেবল স্বপনে নি উব কৰি! ফণা মিলাইতে 

অসমর্থ হন, তাঁহ। হইলে তিনি যেন সামুদ্িক-শান্ত্রে গরবিশ্বীস না কিয়া) 

রি 

রা 

আমাব নিকট আসিয়। তাঁভার সন্দেহেব বিষয বিদিত কবেন ; তাভা হইলে" 

সাধ্যমত হঙতদংশগত সমস্ত চিঙ্গার্দির দল নিত টনি ও পণাইয়| 

দিতে চেষ্টা কবিব। ইতি-_ 

৯ই আখিন ) ূ 
ঞবমণক াপাধ্যায় 

সন ১৩০২ সাল। 1 শারমণকৃষঃ রা পাধ্যায়। 



নিবেদন। 
্বপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাল্জ্ঞ জ্যোতির্কেত্ত। রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধায় আর 

ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিংসার কল 

রত্বস্বরূপ “সামুদ্রিক শিক্ষ1” “সামুদ্রিক রেখাদি বিচাঁর” ও “সামুদ্রিক বিজ্ঞান” 

নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন 

নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অন্রবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অশন্থবিধা 

দূরীকরণার্থ আমর! উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রনস্বত্ ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির 
করিলাম। এক্ষণে সংধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়। , 

রমণবাবু লব্ধ প্রতিষ্ঠ খাাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক 
শাস্ত্রের লুণ্তরত্বোদ্ধার করিতে অকুষ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম 

ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও 

অপরাহে তাহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ 
প্রভৃতি শত শত বাক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদুর বিলাতেও তাহার 

যশঃরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। 

প্রকাশক । 

শিক্ষার্থীর প্রতি 
প্রথম পাঠ্য-সামুদ্দিক শিক্ষা । 

দ্বিতীয় পাঁঠ্য-_সামুদ্রিক রেখাদি বিচাঁর। 
সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচাব পাঠ করিতে হইবে; 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা কর! বিশেষ আবশ্তক; 

নতুবা অনেক স্থান পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে_-এবং বিশেষ কোন 
ফললাভে সক্ষম হহবেন না; কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা ন! পড়িয়া 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার আয়ত্বাধীন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহাতে 

তাহার চেষ্ট! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে । তিনি বিশুদ্ধ গণনায় সক্ষম হইবেন না । 

তৃতীয় পাঁঠ্য--সাঁমুদ্রিক বিজ্ঞান । 
সামুদ্রিক শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়। ইহাতে 

নিক্ষল হস্তক্ষেপ অনাবস্তুক। 



সূচিপত্র । 

০7০ $-০ 7 

( অ) 

অজীর্ণত, অতীন্দিয়দর্শন, অতয।চ।র টু 

অদৃষ্টবাঁদ, অধার্শ্িকত্ব, অধ্যবসায়- (মাঁনদিক )-_অন্ভিঞতা 

অনুস্থতি--( আধিক্য ) অস্তঃকরণ--( কাঠিন্য )--( দৌর্ববল্য ) 

অন্ধত্ব, অপমান, অপব্যয়, অভিম।ন, অগনপিত্ 

অর্থকষ্ট-_( অপরিচিত লোৌকহেতুক ._-( আজীবনে, স্থ তই ) 

অর্থকষ্ট--( আত্বীয়হেতুক )--( সামগ্নিক 

_(স্্ীলোক হইতে অর্থনাশ )-€ গৃহবিবাদে ) 

অর্থনাশ--( দুশ্চরিত্রতায় )-( হঠাৎ )--অর্থল।হ--( বিব।ছে) 

(হঠাৎ) অর্থলোলুপত্ত 

অথলোলুপত্ব--( আতিশষ্য ) অর্থন্বচ্ছলত। * 

_-( বার্দক্যে ) অর্ধোননতি_( অস্থংী ) 

অর্থোন্রতি-_( আইনব্যবণীয়ে _-( দৈবানুক্ল্যে ) 

_-(নাউবাবসায়ে )--( পরিশ্রমে )-( বাণিজ্যে ) 

অর্থোন্নতি-€ ঝাজনায় )-( বুদ্ধে)( বস্তায় )--(পৃদ্ধবস্থায়) 

অর্থোন্নতি__( সাহিত্যচ্চায় ), অঙ্গবুদ্ধি, অল।যুঃ, অবস্থার উন্নতি_-- হঠাৎ ) 

অবিবেকতব, অবিবেচকত্ব, অবিশ্বান, অশাত্তি_( শেষদশায় ) অদচ্চরিরত। 

অনস্তোষ, অসভ্যতা, অপহিধুতা, অন্থস্থ--( শেষদ*।য় ) অহঙ্কার.) ... 

অহঙ্ক।র__( অশুভকর )--( আতিশযয)-( মহ বযুন্ত ) 

(আ) 

আত্মজিঘাংসা, আত্মনির্ভর, আত্মপ্রশংস।, আত্মবর্চন! 

আত্মবিচারে বিশ্ন।স, আত্মশ্লাঘা, আত্মসন্ত্রম 
আত্মহত্যা--(জলমড্জনে ) আন্মীভিমান-( আতিশয্য ) 

আমোদপ্রিয়ত।, আয়ম্বচ্ছলত1, আলম্ত, আবির 

১৭ 

১৮ 

১৯ 



১৯ সপ সপ পা টা পপ শপ পপ শিশীশা - শী শপ পিপি শপ শি তিশা 

(ই 
ইচ্ছ|শছ্ি ৭ সই চি নি ৪:০৪ ও 

(ঈ) 
না, আঙ্গরনিতর, গঈগরে ভন স্বাগন হী টা . ২, 

(উ) 

উচ্চপদল।ভ- (জধিকারহ্র , (প্রত্যাশা )- ( মনম্ম।ন) রঃ রং ২১ 

উত্তরাধিক(র, উ্স।হ_-(আভতিশ্য্য ,! হীন ) ... রি রর ২২ 

উদরী'রাগ, উদারত।, উদ্// ধনীশক্তি, উধ্যম- (বার্থ )- (হীনতা । ... ক ২৩ 

উপাধিলাভ, উপ।য় রা রা নি ২৪ 

(খে) 

ধরণ দু ৬ বীর রি রর ২৪ 

(এ) 
একা গ্রতা,--( অভাব ) ৪ 9 হা রদ ২৫ 

(এ) 
এল্দগালিকত্ রঃ রে রি রি ২৫ 

(ক) 
কপট।চ।র, ব*প দর, কন্মগ, কন্মনৈপুণ্য, কলহপিযতা রি রঃ ২৬ 

কল্পনাশক্তি,__( অপূর্বন্থ ) কষ্টকর বিবাহ, কাম প্র'বল্য, 

-কামুকহ-_পঙ্বাচার ) কারুকরঃ ট রা ২৭ 

কাঁধা তৎপরতা, কাধ্যে বিরতি, কাগবান, ক কাঞ্পনিকী চিন। ও ২৮ 

কাল্ননিকী চিন্ত।_( ভ্রমময়ী)-- (বৈচিত্র্য ), কীন্তি, কৃপা, সঃ ২৯ 

কৃবিতংপরতা, কৌতু কপ্রিযতাঁ“ম্ম মাখালতা, ক্ষয় ... রি রা রি 

(খ) 
খেয়াল চা ৪ ৮ রর ৩১ 

| (গ) 

গুহবিপায়৮-( বিপৎ)--। বিখ।রদ । ৫ ী রর ৩১ 

গুহাবিদ্যায়__( অজ্ঞান, গৃহত্যাগ, গৃহশূন্ততা, গৌরবখর্বাতা. ... রঃ ৩২ 



গৌববলালণাবৃদ্ধি, গৌরনাকাঁক্ষাবর্জন 

চক্ষুরোগ রঃ ্ 

চপলত।, চ গত্রহীনত।, চাঞ্চ শ, চাতুধা, চিকিংসকত্, 

৬/০৩ 

(চ) 

চিন্তচাঞ্চলা, চিত্ত্থের্ধা, চিন্ত।, চিন্ত।শৃশ্য হ, চে'্য 

ছলপ্রিয তা, ছিদ্রা-খধণ 

জড়ত! 

জ।গতিক,_-কম্মনীধন,-( গ্রতিবন্ধকতা 

জীবনঘ।পন,_( পরিমে )-( স্ত্ণাজ্জিত দৌভাগো )( হতাশে ) 

- জীবনে উন্নতি- (পরের সাহয্যে ) 

জীবনে উন্নতি-_ (পরের সাহায্যে ) 

জীবনে -( শব সৃত্) দৃষাচোরী, জ্ঞান, ... 

তারিক হ, তীক্ষণৃষ্টি, তীগ্রদ্ধি ০ 

তীর্থমৃতাষেগ,- ভঙ্গ ১ 

দক্ষত।, দৃস্তরোগ, দয়, 

(ছ) 

( জ) 

(দ) 

দ।ম্পত্যন্থধ,-.' বিহীনত। ), দশনিক দ, দীথাযুঃ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৮ 

8৩ 

8১ 

৮২ 

৪২. 

৪৩ 

দুরভি পন্ধিপ্রিযতা) দুর্ঘটনা_( আকশিক _( বণিজো 'দ্র্িলভা, 

--( বংশান্ুক্রমিক ) | টাল 

দৃঢ় গ্রতিজ্ঞন্, দেহা্মনাদ, দেবদর্শিতা, দে ত।গা, 

দৌঠাগ্য -( অপরিচিত লে।কহেতুক )-( পাঁডাগনিত )-( বালে ) 

_ স্ত্রীলোকজন্য ) দ্যুতপ্রিয়হা, 

ধনপ্রাপ্তি-( উইলে ), ধনলিগ্। 

ধনলিগ্ন।__( অশেষ ), ধনবত্! 

চি) 

৪৬ 

৪৭ 

81৮ 



1০ 

ধর্দপরিবর্ধন,- - মনা |  ধর্ভীকতা। ধরণের সতামুদধান, 

_ ধশ্মানুরাগ রর ৪ 

ধন্পে অস্থিরমতি+, ধর্মে দু প্রতিজ্ঞতা, ধর্মে ভি, ধরে ত্রান্তুবিখ।ম, 

ধর্মোনাদ, ধন্ম্মোপ।সশীয আ।সন্দি, ধীশক্তি, (অনুজ্জল) 

ধীশণ্ত --: দুর্বল) সপুরঙ্গাব ) ধৈর্য 

(ন) 

নাট।ভিজ্ঞত|, নাস্তিক, নিঃম্বাধপরত।, লিদ্রাপুঠ।, নিন্দনীষ মুত 

নির্দয়, নির্সেবাধন্ন, নিঠতসব ঈ, সিলজ্জিতা 

নিষ্ঠ রতা, নীচত।, নীচ পকৃতিত্ব, নৈপুণ্য রঃ 

নৈপুণ্য (অভাব), নৈয়ায়িকত, নৈষ্ঠিক দ-্রক্গচয্য_( কৌম।না) 

_ লোমজ্জনে মৃত্য 

না।য়সঙ্গ 5 বিচার 

(প) 

পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাতে মৃত 

পদ্যরচন!, পঙ্যামোদিত1, পরধন্মে আন ক, গবশিন্দ। ( অপাক্ষ।তে ) 

পরিণ।মদশিত। 

পরিপ|টাপ্রিয়ত।, পর্শ্রিমপরয়ণ হ, পরি শ্রমিত।, পশুপালন প্রবৃতি, 

_-পাঠপ্রিয়তা 

পণ্ডিত্য, পারদশিতা, পা্বশূল, পি বিকাযোগ গী। ঠা 

পেটুক হ, পৈতৃকধনল|ভ, পৌরোহিত্য, গ্রকৃতিপ্রিয়ত। 

প্রগল্ভ হ।, প্রণয়ভঙ্গ, প্রতারণ।, প্রতিভা, প্রতিহিংসাপরায়ণত। 

প্রহা।দেশ, প্রত্রাৎ্পন্নমতিহ, এজুভক্তি, গ্রল।প -( বিকারে ) প্রবর্ধকত 

প্রহ্থত, প্রেম! অপাত্রে )--( অবৈধ ) রা 

প্রেম -( আত্মীয়সহ )_( একন্থান্ত )--( কাল্পনিক )১- (দ্র )--( নিঙ্ষল) 

প্রেম_( পরশ্বীতে )-( পঙ্বাচারহেতুক ) প্রেমান্ধ ্ ব__( আয্মসমর্পণ ) 
প্রেমিকত্ন, প্রেমে_( অপ্রতিদ।ন )-( অবিবাহ )--( আগ্রহ) 

প্রেমে_ (জয়লাভ )--( প্রতিদান )--( প্রতিবন্ধক )--( বদ্ধতা)_-( ভাণ) 

প্রেমে_ (যন্ত্রণভোগ )-( বিচ্ছেদ )-( বিজ্ঞত1)- ব্যবসায়) 

প্রেমে সখ )-( হতাশ) 
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শি শপ | ৮ শা আশা পপ শীট টে পাশা পিপি এ. আপাত পাশ পাশা শপ ৯ _- শা শি 2 শী 2 ৪ 9 ৫, 

(ফ) 
ফকির'_-( অজ্জভাবে ) 

ফকিরী_(বুন্সপুকী ) দাসী -- 8, 

5 

বন্ধত্র ( মতের সহিত ) .* 

বহুু।ন্যযে।গ, বতভামি॥, বাণিঙ্য, বাণিজ্যপটত" বাণিজ্যে উন্নতি, 

বাণিজো_( নষ্টসম্পন্তি ) বাঁলরপন, বুদ্ধিদৌ বিল, বৃদ্ধিন্ত।, 
বুহুতৎ্স!" 

শুগবদচ্চিন, ভগ্তামি, ভবিষ্যদষ্ট ৃ 

ভাগা1ত্ত।, ভ।গাহীন হা, ভাবুকন্, ভিন্নম হাব নন --. গঞ্জ চাসহ ) 

ভীকতা, ভূমিনাশ - অভিযোগে ", ভূমিবপ্ধ ক, ভূমিলাভ, ভ্রমণ, 

ভ্রমণ --( জলপথে ),--. ভীর্থে),-- পৌভ|গ্য , - শ্ীর অনুরোধে ) 

(ম) 

মত্ত ( হরাপানে ) মধুর প্রকৃতি, মধাবিস্ততা, মনঃকষ্ট, *.. ... 

মনঃকষ্ট _(দ্রীলোক হইতে) মমচাণ্ন্ত 5।" মস্তক।খাত, - সাংঘাতিক) মন্তিগপীদ 

সহন্গ, মতাপিহখিযোগ ( বালো4, মানপিকক--( মাম্মীরমরণে ) মানপিক দৌর্ববলা 

সাণপিকী দু তা, মায়াবাদিত্ _( সপ্রেম ) মিতব।য়51. মিথ্যাগলবাদিত। 

িথ্যাবাদিত।, মুখ, মুচ্ছা বধু রঃ 

সনু (অকালে) (আকন্সিক )- (মামীর বধূর) -(জপমঞ্জনে ) 

সৃত্যু (যুদ্ধে) ( হঠাং) 

ধ) 

যখে।ভাগ্য *** '" 4 

যশোলাভ -( দৈবাং) যখে।লিপন।-- (আধিকা ) যুদ্ধনেপুণ্য, 

(বৰ ) ও 

রঙ্গ প্রিয়তা, রদাযনপ্রিয় তা, রাগরাহিত্য, রাজনীতিজ্ঞ ত।, 

(ল) 

লক্জ(শালত, লাম্পটা,**' 

4) 

১ 

৭১ 

ণই 

৭৫ 

৭৫ 

৭১ 

৭৫ 

ণ৬ 

৭৭ 

৮১ 

চি 

৮৩ 

৮৪ 

৮৪ 

৮৫ 

৮৭ 
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(বৰ) 

বন্তত। 

বক তা ( বিশি্ত) ববান্যহ।, বাগাড্ধর, বাচালত।, 

বাতুলত1_ | কুর্ঈত্দংশনে ) (বং*গচ) - (বিপদজ্জনক ) বিচক্ষণ, 

বিচার -( উংবুষকণে ) | তৎপরতা) । সুঙ্গীবপে । 

বি5র _( হদগতভাবে ) বিভ্ঞানশ।প্চে উন্নতি, বিজ্ঞানে মর্থে মতি, বিদুষক ৪, 

বিদ্য।পবিচযে মুখী বিদ্বেষ__। দাম্পতা । বিদ্বেনপরতা, বিলসিঠা, বিবাহ 

বিবাহ-। অন্থকর । | বণিক ) বিবহভর্গ । মরণ । 

বিবাহ- | বুদ্ধপহ ) | শিলীসহ । | গখকর ) -( মোকদ্দম। ) বিশদ্ধচখিত্রত।, 

বিশদ্ধন্দভ।ব, 

বিশ্বাসঘ। তক তা, বিষাদ, বৈজ্ঞানিক ( তাকিকতা । 

বৈধবা, 

চ্াঃ 

শত্তিমন্ত!, শক্তিহীনত।, শঠত।, 

শক্রত|, শরুতায় হনন, শ।রীরিক আঙাস্থ্য-- ( বংশ।নুকুমিক ) 

শারীরিক গ্াস্া__( বিশিষ্টকপ ) শাসন - ( অত্যাচাসহ ) শিল্পবিজ্ঞন।ব 

শিল্পবিদ্যাপ্রয়ত, শি্পবিদা(বেভু। শিলে । পারদর্শিতা ) -(ভ্রমানিষ্ট ) 

শিষ্টাচার, 'শাক' 

(ষ) 

ষযডযন্ত্র_( প্রেমলন্থলে । 

যড়যন্ব__(প্রেমসম্বন্ধে বিপং । 

(স) 

সংসারনির্বাহ -. ুশৃঙ্ঘল ) সুংসারাকর্ধণ, সঙ্জাগ্রদিন্দিয়ন 

সন্তমতা, সভ্যপ্রিয়ত, সব য়সাধন, সদানন্দ তব) *** ৪, 

সন্দিপ্ধচিন্ততা, সঞ্ধিগত 1ত, সদ্ধিকৌশল, সন্নাদ--( কন্মরতা।গ ) মন্নযান_( বৈরাগা ) 

ন্্যাসরোগ, সমুদ্রধাত্র| -( দূরব্যপিনী ) সপ্মন-(পৌরহিক্যে) 
সয়'ন_ (যুদ্ধে) - (রাজনীতিতে )--(সাতিশয়) সরলতা, সসম্ম।ন_ ( অর্থলাভ ) 

সহজজ্ঞান-- ( প্রমাণনিরপেক্ষ ) সাংসারিক নুখস্বাচ্ছন্দা, নাংঘ।তিক পীড়া (শৈশবে ) 

সাধনততপরতা৷, সাধারণ সরলজ্ঞ।ন ; সাধুতা, সান্দেগ্রত। 

সান্সেকনীধনপরহ্থ সা্লা_( প্রতিবন্ধকতা) সাময়িক-উনতি --( প্রতিবন্ধকতা? 

সি 

ন্ 

৯৩ 

৯৪ 

৯ 

8৬ 

৯৬ 

ন৭ 

৯৮ 

৪৯ 

১০৫৩ 
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স।সজিক বিধিপ।লন, সাহনিকতা-( অবিচলিত ) জনম )সাহিতামমীলেচিবত্, ১*০ 

হুখ[ডিলাষ__ ইন্দিয়গত ) স্ুখতিলাধিত।, নুখযাতি-( অসাধারণ) । ১১৪ 

হু্ুতব।নুমন্ধ।ন, ভুগ্রধশ্মত ব্জঞ, শগ্ষবিচাব, মেবকহ-(আরাধনায় ) সৈনিক, 

(খ্যাতি ) ** রঃ ১১১ 

সৈনিকত্ব--! বিচক্ষণভ। ) সৌজন্য, দৌভ।গা ! জলভ্রমণে  + সৌভা গ্যবন্ত। ) 

--[( অন্য সাহযো )" রর ৮১১১২ 

নৌভ।গ্যণালিতা, মৌভ।গো(দয়_( ভীবনের শেনে হঠাং) (লতিখয়। 

- সতিশয় পরিশ্রমে ) রর রর ১৮১১৩ 

মৌভাগ্যেদয়__( হঠাৎ ) মৌহদ্য-( ধাশ্মিকসহ ) গরীপ্রপীড়িত ৪) প্রীতি, 

স্ত্ীপ্রেমে-- বিগং ) রে ৃ ১১৪ 

প্ীপ্রেমে-( সণ ) স্াকিপ্রেম, স্থির পতিজদ, স।বুরোগ, স্বেহবত্। ১,১১৫ 

স্মরণশক্তিমতা, স্মৃতিশভিহীনত।, পে ধধলাভ ) পভাবকণণা, গভাবব।পণা ১১৮১ 5১০ 

স্ভাবরৌস্া, ্গাচ্ছন্দাপ্রিকতা, হ্গাবীনকর্মন, ঘাধীনচিন্তত, ্াধীনতা ১১৭ 
্গভবিকজ্ঞান-_( দেঁতো ) - (নাটো) (চিকিৎসায়) 

( রাজনীতিমসাব্ত্রান্ত ) রঃ ০১১৮ 

(হ) 

হঠাদ্রোগা্রপ্তি, হঠাদরোগে মৃত্যু হঠাদিপং, হতভাগ্য হ|, হননপ্রবৃত্তি দা ১১৯ 

ইপনী, হাশি--(ঠংসক পশ্ হইত) হিংসা, ঈদরোগ ১... ১২, 

হন্তরেখনুশীলন ... ৮ পা ১৮১২১ 

প্রথম হত্তপাঠ ০ রঃ পা ১,১২২ 

দ্বিতীয় হস্তপাঠ * ৮ ২২. ১২৫ 

তৃতী্স হস্তপাঠ ... রি টুর টি? 

উপনংহার ** '"* '*" ** 1১] 



করতলস্থ চিহ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 
[ চিত্র--১] 

চে প্রথমান্গুলী শুঈনী। 

দ্বিতীয়াঙ্গুলী বা মধ্যমা । 
তৃতীয়ান্্ুলী ব! অনামিকা । 

৪ চতুর্থান্থুনী বা কনিষ্ঠা। 

৫ বুদ্ধাঙ্থুলী বা অন্ুষ্ঠা। 

৬ বৃহস্পতির স্থান। 

৭ শনির স্থান। 

৮ রবির স্থান। 

৯ বুধের স্থান। 

১০ মঙ্গলের প্রথম স্থান । 

১১ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান। 

১২ চন্জের স্থান। 

১৩ শুক্রের স্থান। 

১৪--৯৪ আনুরেখা। 

১৫--১৫ অনুগরেখা । 

১৬--১৬ শিরোরেখা । 

১৭-_-১৭ ভাগ্যরেখা ব৷ শনিরেখা । 

১৮--১৮ রবিরেখা বা উন্নতিরেখা | 
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চিত্রস্থ রেখাদির নির্ঘণ্ট । 
-স্প্পারস্প টে (০ 
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সামুদ্দিক রেখাদি-বিচাঁর | 

শা শা __. _ 

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার নিকট সামুদ্রিকশান্ত্রেব উপদেশলাভ করিয়া 
মনে করিয়াছিলাম যে, পামুদ্রিকশান্ত্রে আমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছি; 
কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে আমার চিত্তচাঞ্চলোর ত্রাস হইল না, বরং চিত্তের অস্থিরতা 
দিন দিন পূর্ববাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভো, আমার বোধ 
হইতেছে, এত দিন পর্যযস্ত কেবল সামুদ্রিকশান্নের স্ুলবিষয়-সম্ঘন্ধেই উপদেশ- 
লাভ করিয়াছি ও সম্ভবতঃ সেইজন্তই আমার চিত্ত-চঞ্চলত! দূরীভূত হইতেছে 
না। আপনি এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়৷ মন্ধাজীবনের হুক্মা সুক্মা ঘটনাবলী- 
সংক্রাস্ত- অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের বিভিন্ন স্বভাববিষয়ক ও কর্মগত পার্থকা- 
সন্বন্ধে__কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক উপদেশ দান কবিয়। এ দাসকে কৃতার্থ করেন, 

ইহাই প্রার্থনীয়। 

গুরু । বৎস, তোমার অনুমান সত্যই বটে; “সামুদ্রিক শিক্ষা” সামুদ্রিক- 
শান্সের কেবল স্থুল বিষয়েরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । আমি সামুদ্রিক- 
শাস্ত্রের শিক্ষায় তোমার সযত্ব-অধ্যবসায় দর্শন করিয়া তোমার প্রতি সাতিশয় 
প্রীত হইয়াছি ও সামুদ্রিকশাস্ত্রের যাবতীয় হুক্ম তত্বের উপদেশ দিয়া জ্ঞান- 

যোগে তোমার সংশয় সন্দেহেব নিরাকরণ করিতে প্রস্থতঃ রহিয়াছি। এক্ষণে 

তোমার মনে স্বতঃই যে প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, অবাধে জিজ্ঞাসা করিয়া 
তাহার তত্বাবধারণ করিতে পার। আমি সাধ্যমতে তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা 

ক্লরিব। 

শিষ্য । গুরুদেব, আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম) এক্ষণে আপনার 

নিকট সামুদ্রিকশীন্ত্রবিষয়ক যাবতীয় হুক্মা তত্বের উপদেশ পাইলে আমার 
চিত্বচঞ্চলত! অপনীত হইবে ও তাহা হইলেই আমি শান্তি উপভোগে সমর্থ হইব। 



সামুদ্রিক [ অছীর্ঘত।-অত্যাচার । 
৭ সী শিট সপ পপ পর তি 

অতএব প্রভো, আপনার আদেশ অনুমারে আমি এক্ষণে আপনার নিকট 

ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন জিল্গাসা করিতেছি । আপনার শ্রীমুখ হইতে এ সকল প্রশ্নঘটিত 
তত্বের উপদেশলাভ কৰিলে, স্বিরচিন্ত হইয়া আত্মপ্রাদলাভে কৃতার্থ হই। 

গুরু; তাল বংস, তোমার সন্দেহমুলক প্রশ্নের অবতারণ করিতে আরম্ত 

কর; সংশধাপনয়ন করিতেছি । 

--623+৫০256$৮ 

( অ) 
অজীর্ণতা। 

১। শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অজীর্ণরোগা ক্রাস্ত হয়? 

গুরু । (১) স্বাস্থ্য-রেখার উপর একটী যব্চিহ্ন বা (২) স্বাস্থা-রেখা 

অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকিলে জাতক অনীর্ণরো গগ্রন্ত হয়। 

ও ৃ ( চিত্র__২) চিহ্ন ১।) 

অতীন্ড্রিয়দর্শন | 
২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে দর্শন- 

শক্তির ক্ষমত। আছে, জান! যায়? 

গুরু। (১) চন্ত্রবুধরেখার (চন্ত্রবুধ-সংযোজ্িনী ধনুঃ-সদৃশী রেখার ) 

প্রারস্তে যবচিহ্ন থাকিলে, (২) শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখ! 

ন্ত্রস্থান পর্য্স্ত বিস্তৃত হইলে, কিংবা (৩) হৃদয়রেখা শাখাযুক্ত হইলে ও তাহার 
একটা শাখা বৃহস্পতির স্থানে যাইলে জাতকের অতীব্ত্রিয় পদার্থসন্ধে__ 
অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে দর্শনশক্তি যে আছে, তাহা বুঝিতে পার! যায়। 

্ু. ( চিত্র-_-৫, চিহ--১।২৩।) 

অত্যাচার ৷ 
৩। শিষ্য। অত্যাচারীর হত্তে কিরূপ চিহ্ন তাচার স্বভাবেব হুচনা 

করে? | 



অতভ্যাচার-অনভিজ্ঞত। |] রেখাদি-বিচার ৩ 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান নিয় ও মঙ্গলের স্থান পুষ্ট বৃহস্পতির স্থান 
সাতিশয় উচ্চ ও জাল-চিহবযুক্ত ; অথবা (৩) করতল দীর্ঘ, কঠিন, প্রশস্ত, 
ও অন্ুলীগুলি চতুফোণ এবং আময়ুরেখা লোহিতবর্ণের হইলে জাতক অত্যাচারী 
হইয়। থাকে। ( ছিত্র_২, চিহ্ন__২।) 

অদৃষ্টবাদ। 
৪। শিষ্া। কিরূপ চিহন, জাতকের অদৃষ্টবাঁদে বিশ্বাসের সুচনা! করে ? 

গুরু। (১) ভাঁগারেখ| মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া! মধ্যমার তৃতীয় পর্ব 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; বা (২) শনিস্থান পরিপুষ্ট এবং তদুপরি ক্রুখ-চিহ্ন থাকিলে জাতক 

অদৃষ্টবাঁদী হইয়া থাকে। ( চিত্র_২, চিহ-_-৩।৬। ) 

অধান্মিকত্ব। 
৫ শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অধার্ম্িক হইয়। থাকে? 

গুরু । বৃহস্পতির স্থান নিম্ন ও অঙ্গুলীসমূহের প্রথমপর্ব্ব অপরিপুষ্ট হইলে 
জাতক অধাঁ্মিক হইয়া থাঁকে। 

অধ্যবসায়__ 

৬। শিষ্য। অধ্যবসায়ী ব্যর্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে? 

গুরু। (১)৪বৃহস্পতি ও গ্রঙ্গলের স্থান উচ্চ, শিরোরেখা হস্তপার্খব পর্যযস্ত 
বিস্তৃত ও কনিষ্ঠান্ুলী অনামিকার প্রথম পর্বের মধ্যস্থল পর্যন্ত উন্নত হইলে, 
ৰা (২) ভাগারেখা মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উথিত হইলে ভাতক বিশিষ্টরূপ 
অধ্যবসায়ী হইয়া থাকে ।  ( চিত্র__২, চিহ্ৃ-_81৫ 7 চিত্র-_৩, চিহ্ন--.১ || 

_( মানমিক ) 
৭। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক মানসিজ-অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়? 

গুরু। অন্গুলী সকল স্থুলাগ্র ও গ্রন্থিশূন্ঠ, হস্ততল কোমল এবং ছুই 

একটা রেখা তর্জনীর তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব পধ্যস্ত যাইলে জাতক 

নানসিক অধ্যবসায়ের অধিকারী হয়। ( চিত্র--৩, চিহ-_২। ) 

অনভিজ্ঞতা ৷ 
৮1 শিষ্য । কি চিহু জাতকের অনতিজ্ঞতার নুচন। কবে? 



৪. সামুদ্রিক [ অনভিজ্ঞতা-অস্তঃকরণদৌর্্বল্য। 

গুরু। (১) শিরোরেখা ও আযুরেখা মিলিত ন|! হইলে, উভয় হস্তে 
শনিস্থান নিষ্ন ও মঙ্গলস্থান উচ্চ হইলে, (২) হস্তা্ুলীগ্রস্থিশূন্ত ও স্থলাগ্র কিংব! 
(৩) মধ্যম স্চ্যগ্র ও শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক অনভিজ্ঞ হয়। 

অনুভূতি । 
৯। শিষ্য । অন্ুভব-শক্তির চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) অন্ুলী সকল ন্চ্যগ্র গ্রন্থিযুক্ত ও বুধের স্থান উচ্চ, (২) 

অঙ্ুলী সকল স্থুলাগ্র, বৃদ্ধান্থলী ( অস্গষ্ঠ ) ক্ষুদ্র ও দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট হইলে, 
প্রথমান্ধুলী ( তর্জনী ) হুচাগ্র, বা (৩) হস্ত কোমল এবং অঙ্কুলীগুলি পুষ্ট হইলে 

জাতকের পরভাবের অনুভবশক্তি আছে, জান! যাঁয়। 

--( আধিক্য )। 

১০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অন্ুভবশক্তির আধিক্যের 

বিষয় জানা যায়? 

গুরু । চন্ত্রবুধরেখা সুক্ষভাবে অঙ্কিত ও হন্তস্থান সাঁতিশয় উন্নত হইলে 
জাতকের অন্ুমানবলে সর্বজনগতভাঁবের অনুভব্খক্তি অধিকতর প্রবল হইয়! 

থাকে। 

অন্তঃকরণ--( কাচিন্ ) 

১১। শিষ্য। কঠিন-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তির হন্তে কিরূপ চিহু দেখ। 

যায় ? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবির ও শুক্রের স্থান গভীর, এবং হৃদয়-রেখ৷ 

অস্পষ্ট ও শাখাবিহীন হইলে, ব! (২) বৃহস্পতির ও শুক্রের স্থান নিম, করতল 

হৃদয়রেখাশূন্, ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে জাতক কঠিন-অন্তঃকরণবিশিষ্ 

হয়। 

_-( দৌর্বল্য) 

১২। শিষ্য । ছুর্বল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তির হত্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে 1 

গুরু। (১) স্থাস্থ্ারেখা আয়ুরেখা হইতে উখিত, নথর সকল দীর্ঘ ও 



অস্তঃকরণদৌর্বল্/-অন্পপিত।] রেখাদি-বিচার। ৫ 
এ 

প্রশস্ত এবং নীলবর্ণ হইলে, কিংবা (২) করতল হৃদর়রেখাশূন্ঠ, শিরোরেখ। 
অধোমুখী হইয়া, বক্রভাবে অস্কিত থাকিলে জাতকের অন্তঃকরপ' দুর্বল হয়। 

অন্ধত্ব । 

১৩। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্ধ হয়? 

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার নিকটবর্তী মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা তারক।-চিহ্ন, 

(২) আমুরেখা বা চন্ত্রস্থানের উপর ছুইটা বৃত্ত-চিহ্ন, (৩) স্বাস্থ্ারেখায় একটা 
ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন কিংব| (8) রবিব স্থানে তাবক! চিহ্ন থাকিলে জাতককে 

অন্ধ হইতে হয়। ( চিত্র-_৪, চিহ্ন__৩1৪1৫।৭। ) 

অপমান । 

১৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মধ্যে মধ্যে অবমাননানজ্ঘটনের 

লক্ষণ-প্রকাশ করে ? 

গুরু | বুধের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, এবং বৃহস্পতির স্থান নিম্ন 

হইলে জাতককে মধ্যে মধ্যে অপমানিত হইতে হয়। 

( চিত্র-_৪, চিহ্ন-_-৬। ) 

অপব্যয়। 

১৫। শিষ্য & কিরূপ চিন্ত্র থাকিলে জীতককে অপব্যয় করিতে হয়? 

গুরু। হস্তা্থুলীর নখযুক্ত পর্ব সকল পশ্চা্চাগে ঈষগ্ভাবে বক্র থাকিলে 

জাতককে অপব্যয়ে রত হহতে হয়। 

অভিমান । 
১৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে অভিমানী হইতে হয়? 

গুরু। করতল প্রশস্ত আর শিরোবেখা 'ও আযরেঞ্ার সংযোগস্থল, এবং 

রবিরেখা উভয় হস্তে স্ুম্পষ্ট অস্কিত থাঁকিলে জাতক অভিমানী হইয়া! থাকে । 

অল্লপিত্ত। 
১৭। ॥শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে অস্রপিন্তরে!গে ভূগিতে হয়? 

গুরু । চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতককে অগ্্পিত্ত-রোগে 

ভুগিতে হয়। 



অর্থকষ্ট 

১৮। শিষ্য। ৭ কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অর্থকষ্ট ঘটিয়৷ থাকে ? 

গুরু । (১) মণিবন্ধস্থ বলয়ন্ত্রয় অম্পষ্টর্ূপে অঙ্কিত, এবং ভগ্ন, (২) কর- 

ত্রিকোণের মধ্যে বক্ররেখ দ্বার একটা ক্রুশ-চিহু গঠিত, (৩) শনিস্থানে একটা 

জাল-চিহ্ন ও একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত, (8) ভাগ্যরেখ৷ শৃঙ্খলায়িত, (৫) অনা- 

মিকার তৃতীয় পর্ব একটী অর্দবৃত্ত, চিহযুক্ত, (৬) ছুই তিনটা রেখা মণিবন্ধ হইতে 

বহির্গত হইয়! চন্ত্রস্থান কর্তন করিয়৷ স্থান্থ্যরেথায় মিলিত, (৭) একটা সরলরেখ৷ 

শিরোরেখা হইতে উখিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্বের সহিত যুক্ত, 

(৮) বুধের স্থান সাঁতিশয় নিয়, ও আয়ুরেখার শেষাংশ ক্রুশচিহ্ুযুক্ত, (৯) একটা 

সরল রেখ! শুক্রের স্থান হইতে উিত হইয়! আযুরেখা কর্তন করিয়া, শিরো- 

রেখ! স্পর্শ করিয়। অবস্থিত, কিংবা (১০) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখারেখা অধোমুখী হইয়া 

আয়ুরেখ! হইতে নির্গত হইলে জাতককে অর্থকষ্ট পাইতে হয়। 

( চিত্র_-৬, চিহু-_-১।২।৩|৪।৫1৬।৭1৮1৯।১০ 1) 

৬ দমুদ্রিক [ অর্থকষ্ট-আজীবনে। 

__-অপরিচিতলোকহেতুক ) 
$৯। শিষ্য। কি চি দ্বারা অপরিচিতলোকহেতুক অর্থকষ্ট বুঝিতে 

পাঁর| যায়? ! | 
গুরু। মঙ্গলের স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, জাতক অপরিচিত 

লোক হইতে জীবনে অর্থকষ্ট পাইয়। থাকে । ( চিত্র_৭, চিহ্ব__১।) 

--( আঁজীবনে-__ন্বতই ) 
২০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আজীবন অর্থকষ্টের স্থচন! করে ? 

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা শৃঙ্ঘলবং ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখ 
আয়ুরেখা ভাগ্যরেখা কর্তন করিয়া অবস্থিত, (২) ভাগারেখা প্রথম 

হইতে শেষ পধ্যস্ত ভগ্ন ঝ|রবক্র এবং কতিপয় সরল রেখা হৃদয়-রেখা ও ভাগা- 

রেখাকে করিত করিয়া প্রবাহিত, (৩) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের নিম্ন বান হইতে 

উত্থিত হইয়া, শনির স্থান কর্তন করিয়! মধ্যমার তৃতীয়পর্বব পধ্যস্ত বিস্তৃত, 

অথব! (৪) করত্রিকোণের প্রথম কোণ নিয় ও মঙ্গলের ক্ষেত্রের নিকটবর্তী 



অর্থকষ্ট_ অর্থনীশ-ছুশ্তরিত্রতায়। ] রেখাদি-বিচার | ৭ 
পেপসি পাস স্প শা পপি স্পা প্প্পিীক্ষ নী 

হইলে জাতক আঙ্গীবন অর্থকষ্টভোগ করিতে থাকে । ( চিন্র_+৬, চিহ্ন _:৪ ৯; 
চিত্র__২, চিহৃ--৩।৭ ; চিত্র -৭, চিহ_-১1২৩।৪। ) 

--( আত্মীয়হেতৃক ) 

২১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন আত্মীয় হইতে অর্থকষ্টেব সথচন! করিয়! থাকে? 

গুরু। শুক্রস্থানে ভ্ুশ €ঢেরা) ব! তাঁবকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক 

মাত্সীয়ের জন্ত অর্থকষ্ট পাইয়। থাকে; আবার ক্রুশ-চিন্েব কোন একটা 
শাখ! যদ্যপি আয়ুরেখা স্পর্শ করে, তাহা হঈলে কথিতান্রূপ কাবণে জাতকের 

সাতিশয় ক্টভোগ অবশ্যন্তাবী ( চিন্ন_-৭, চিহ্ন _৫1৬।) 

--( সাময়িক ) 
২২। শিষ্য । জীবনে সাময়িক মর্থকষ্টের চিহ্ন কি? 

গুরু । মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় অপরিস্কৃতরূপে অঙ্ষিত ও অনেক স্থলে ভগ্ন 

হইলে জীতককে জীবনকালের মধ্যে মধ্যে সাময়িক অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। 

( চিত্র_-৭, চিহ্__-৭। ) 

_-( স্ত্রীলোক হইতে ) 
২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন স্ত্রীলোক হইতে জাতকের র্থকষ্টের স্চন। করিয়া 

থাকে? 

গুরু। (১) একটী সরল রেখ! শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়া, আযুরেখ। 

ও ভাগ্যরেখা--এই উভয় রেখ! কর্তন করিলে, অথবা (২) মঙ্গলক্ষেত্রে বৃত্তচিহ 

মঙ্কিত থাকিলে জাতক জ্্ীলোক হতে অর্থকষ্ট পাইয়! থাকে। 

€ চিত্র--৮, চিহ_-১।২।) 

অর্থনাশ_-( গৃহবিবাদে ) 
২৪। শিষ্য। কি চিহ্র থাকিলে গৃহবিবাদজনিত মাম্ল! মোক*মায় 

জাতকের অর্থনষ্ট হয়? 

গুরু 1 ৃষ্া হুপ্ম রেখ! শুক্রস্থান হইতে উিত হইয়া» মাযুবেখ! কর্তন 

করিয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্রগত হইলে, জাতকের গুহবিনাদজনিত অভিযোগ (মোকদম|) 

উপস্থিত হইয়! অর্থনাশ ঘটাইয়া৷ থাকে। ( চিন্ব_-৮। চিহ--৩।) 



৮. সামুদ্রিক [ অর্থনাশ-অর্থলেলুপত্ব। 

_-( ছুশ্ছরিত্রতায় ) 
২৫। শিষ্য। নিজের দুশ্চরিত্রতার জন্য অর্থনাশের সুচক চিহ্ন কি? 

গুরু। শুক্রস্থানে জালচিহ থাকিলে, ও (১) হৃদয়রেখা অম্পষ্টভাবে 
অঙ্কিত, ও. শিরোরেখ শনির নিয় হইতে উখিত হইয়। মঙ্গলের স্থানেই উপস্থিত, 

অথব। (২) ভাগ্যরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উখিত হইয়া, শিরোরেখার নিকটবর্তী 

হইলে, জাতকের চরিত্রদোষেব নিমিত্ত অর্থনাশ হইয়! থাকে । 

( চিত্র_-৮, চিহ্ন-_-৬৭। ) 

_ (হঠীৎ) 
২৬। শিষা। কি চিহ জাতকের হঠাৎ অর্থনাশের সুচনা করে? 

গুরু। (১) বুধের স্থানে ক্রুশ চিহ্ন থাঁকিলে, এবং উক্ত চিহ্নের একটা 

শাখ৷ ম্বদ্য়রেখার সহিত মিলিত হইলে, কিংব! (২) কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে 
জাতকের হঠাৎ অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে। ( চিত্র_৮, চিহ-__81৫1) 

অর্থলাভ--( বিবাহে ) 
২৭। শিষ্য। হন্তেকি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়৷ অর্থলাভ 

করিতে সমর্থ হয়? | 
গুরু । বৃহম্পতির স্থানে একটি ক্রুশ বা তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের 

বিবাহত্রে অর্থলাঁভ হইয়৷ থাকে । ( চিত্র_-৮, চিহ_-৮1৯।) 

_( হঠাৎ) 
২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের হঠাৎ অর্থলাভের সুচনা করে? 

গুরু । (১) শনির নিয়ে শিরোরেখার উপরে শ্বেতবর্ণের বিন্দু-চিহন, 

অথব! (২) মণিবন্ধের বলয়তরয়ের কোন বলয়ের উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাঁকিলে, 
কিংবা (৩) ভাগ্যরেখা- হইতে একটি সরলরেখ| উখিত হইয়, রবির স্থানে 

যাইলে জাতক হঠাৎ অর্থলাভ করিয়৷ থাকে। ( চিত্র-_৯, চিহ্ন-- ১/২।) 

অর্থলোলুপত্ব । 
২৯। শিষ্য। হস্তে কি চিহ থাকিলে জাতক অর্থলোলুপ হয়? : 

গুরু। (১) শিরোরেখা সরল হইয়! হস্তপার্খ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (২) অনা- 

মিকা চতৃক্ষোণ ও শিরোরেখা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, (৩) মধামা 
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ও অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব অন্ান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং, করচতুক্কোণ 
অপ্রশস্ত, অথব। (৪) রবির স্থান উচ্চ ও বৃদ্ধাঙ্থুলী ভিতন্করর দিকে বক্ 
হইলে জাতক অর্থলোলুপ হয়। ( চিত্র--৯, চিহ্নৃ-_-৩। ) 

-আতিশয্য | 

৩০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যন্ত অর্থলোলুপ হয়? 
গুরু । (১) করতল হৃদয়বেখাশৃন্ত, কিংব! (২) বুধেব স্থান সাতিশয় 

উচ্চ হইলে জাতক অত্যন্ত অর্থলোলুপ হইয়া! থাকে । 

অর্থস্থচ্ছলতা-_( বার্দক্যে ) 
৩১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকেব বৃদ্ধাবস্থায় অর্থের স্বচ্ছলতা 

ঘটে? 
গুরু। আযূরেখা হইতে একটা শাখা! বহির্গত হইয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্র ভেদ 

করিয়া, রবিস্থান পধ্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতকেব বৃদ্ধাবস্থায় অর্থের স্বচ্ছলতা 

ঘৃটিয়া থাঁকে। ( চিত্র--১, চিহ--১। ) 

অধোন্নতি__ 

৩২। শিষ্য ।* জাতকের অর্থোন্নতিস্থচক চিহ্ন কি প্রকার ? 
গুরু। (১) উভয় হস্তে রবিরেখা সুস্পষ্ট অস্কিত, (২) উতয় হন্তের 

রবির স্থান বৃত্ত-চিহ্ন-সমন্বিত, অথবা (৩) রবিরেখ! শুক্রস্থান হইতে উখ্িত 

হইয়া, রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তুত হইলে জাতকের শর্থোন্নতি হইয়! থাকে । 

( চিত্র-_৫) চিহ্ন ৪ 1) 

_( অস্থায়ী ) 
৩৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের অস্থায়ী অর্থোপার্জনের হুচনা 

বে? 

গুরু। আয়ুরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেখা উখিত হইয়। শিরোরেখা 

কর্তন কৰিলে জীত্তকের অর্োপার্জন 'মস্থায়ী হইয়! থাকে। 
( চিত্র--৯, চিহ--৪।) 

(র--২ 
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--(আইন্ব্যবসায়ে ) 

৩3। শিষা |. কিরূপ চিহ্ন থাঁকিলে জাতক আইনব্যবসাঁয়ে সমর্থ হয়? 
গুরু। ভাগারেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া» হৃদয়রেখ৷ ও শিরোরেখা 

ভয় রেখা কর্তন করিয়া, বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে, জাতক 

ব্যবহারাজীব ব| আইনবাবসায়ী হইয়া অথোপার্জনে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--১০, চিহ্ন--৩।) 

_-( দৈবানুকুল্যে ) 
৩৫। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দৈবানুকুল্যে হঠাৎ অর্থলাঁভ 

করিয়া থাকে? 

গুরু। একটা সরলরেখ! শিরোৌরেখ! হইতে উিত হইয়!, বৃহস্পতিস্থানে 

যাইয়! তারকাসংযুক্ত হইতে জাতক দৈবামুকূল্যে হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া 

থাকে। ( চিত্র--১১, চিহ_-১। ) 

__নাট্যব্যবসায়ে ) 
৬। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে' জাতক নাট্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জন 

করিয়। থাকে? : 

গুরু। ভাগারেখা হইতে উথিত একটা শাখ বুধের স্থানে যাইলে জাতক 
নাট্যব্যবসায়দ্ারা অর্থোপার্জন করিয়া থাকে । ( চিত্র_-১১, চিহু_-২।) 

_-( পরিশ্রমে ) 
৩৭। শিষ্য। হন্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে পরিশ্রম করিয় 

অর্ধোপার্জন করিতে হয়? 

গুরু । মণিবন্ধ শৃঙ্খলাকার, সরল এবং ছিন্ন না৷ হইলে জাতক পরিশ্রম- 

দ্বার! অর্ধোপাঞ্জন করে । 

--( বাণিজ্যে ) র 
৩৮। শিষা। কি চিহ্ন বাঁণিজা-ব্াবসায়দারা অর্দোপার্জনের হুচনা 

ন্ 
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গুরু। (১) উভয় হস্তে বুধের স্থান উচ্চ (২) শিরোরেখার শেষাংশ 

হইতে একটা শাখারেখা বুধস্থানগত, কিংবা (৩) ভাগ্যরেখার * একটা শাখা! 

বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ত্বর্ধোপার্জন করিতে 
সমর্থ হইয়া! থাকে। ( চিত্র_-১২, চিহ__২ ) চিত্র--১১, চিহ্ন__২০।) 

_-( যাজনায় ) 
৩৯। শিষ্য। যাঁজকের স্বকর্মহ্চক চিহ্ন কি? 

গুরু। ভাগারেখা চন্ত্রস্থান হইতে উথিত হইয়া শিরোরেখা ও হদয়রেখ। 

উভয় রেখা ভেদ কবিয়া, বৃহস্পতির ও শনিব মধ্যস্থলে যাইলে, ও 

রবিরেখ। প্রবল হইলে যাজনাদি-দ্বারা জাতককে অর্থোপার্জন করিতে হয়। 

( চিত্র--১১, চিহ-_-€ 1) 

(যুদ্ধে) 
৪০| শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক যুদ্ধ-কম্মদ্বারা অথোপার্জন 

করিয়া থাকে? 

গুরু। বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানে একটা ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে 

জাতক যুদ্ধ-কর্ম-দার! অর্থোপার্জীন করিয়া! থাকে । ( চিত্র_-১১, চিহ্ন-_-৬।) 

_(বক্ততীয়) 
৪১। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বন্কৃত৷ কখিয়! অর্ো- 

পার্জনে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) বুধের স্থানে একটা ত্রিকোণ-চিহু, অথবা (২) আধুরেখা 

হইতে একটা রেখা উখিত হই বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক বক্তৃা* 
দ্বারা অর্থোপাজ্জন করিয়! থাকে। ( চিত্র-৮১১, চিহ্ন-_-৩1৪। ) 

-_( বৃদ্ধাবস্থায় ) 
৪২। শিষ্য। কি চিহ্ন বৃদ্ধাবস্থায় অর্থোপাঞ্জনের সুচনা! করে? 

গুরু । উভয় হস্তে শিরোরেখা হইতে তাগ্ঠবেথ। পরিষ্কৃতরূপে উখিত 

হইয়া, অপর কোন রেখা-দ্বারা কণ্িত না হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় অর্থো- 

পার্জন করিয়! থাকে। ( চিত্র-_ ১২, চিহ--১। ) 

ষ্ঠ 
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--( সাহিত্যচর্চগয় ) 
৪৩। পিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্য-চর্চা দ্বার! 

অর্থোপার্জন করিতে পারে ? 

গুরু। (১) ত্জ্জনীর প্রথম গ্রন্থির নিকট জ্রুশ-চিহ, (২) রবির স্থান 

উচ্চ ও রবিরেখ৷ উভয় হস্তে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, (৩) শুরুবদ্ধনী স্পষ্টরূপে 

আহ্কত, অথবা (৪) রবির স্থানে একটী তারক1-চিহ ও রবির নিয়স্থ শিরো- 

রেখার উপর কতকগুলি শ্বেত-বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্য-চর্চা ছার! 

অর্ধেপার্জন করিয়া থাকে। 

( চিত্র_-১২, চিহ্ন-__৩1৪ 7 চিত্র-_১১, চিহ-_-৭1) 

অল্পবুদ্ধি। 
৪৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্পবুদ্ধি হয়? 
গুরু। (১) মধ্যমান্ুলীর প্রথম পর্ব হইতে একটী রেখা উখিত হইয়া 

তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত, (২) শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত, অথবা৷ (৩) 

করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ প্রশস্ত হইলে জাতক অল্পবুদ্ধি হইয়! থাকে । 
( চিত্র--১৩, চিহ্ন_-১২1) 

অল্লায়ুঃ। 
৪৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের অল্লাযুঃর সুচনা করে ? 

গুরু। উভয় হস্তে শিরোরেখা ভাগ্যরেখা কর্তন না করিয়, শনির 

স্থানে সাঙ্গ হইলে জাতক অল্লাধুঃ হইয়া! থাকে। ( চিত্র-__২৭, চিহ্ৃ_-১)। 

অবস্থার উন্নতি--( হঠাৎ) 
৪৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অবস্থার হঠাৎ উন্নতি 

হইয়। থাকে? 

গুরু । (১) তর্জনীর প্রথম পর্ষে একটা তারকা-চিহ্ন থাকিলে, 

(২) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া, মধ্যমার তৃতীয় ও দ্বিতীয় পর্ব 

অতিক্রম করিয়া, প্রথম গ্রন্থি পর্য্স্ত সরলভাবে বিস্তৃত হইলে জাতকের 

অবস্থার হঠাৎ উন্নতি হইয়! থাকে । 
( চিত্র--১৪, চিহ্ন-_-২) চিত্র-_-২৬, চিহৃ-_-১।) 
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অবিবেকত্ব | 

৪৭। শিষ্য। অবিবেকী ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে? 

গুরু। মধ্যমা সুচ্যগ্র ও শনিস্থীন সমতল হইলে জাতক অবিবেক 
হইয়া থাকে । ৫ 

অবিবেচকত্ব। 

৪৮| শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাঁকিলে জাতক অবিবেচক হয়? 

গুরু। উভয় হস্তে ববি শুক্র ও চন্ত্রের স্থান নিয় এবং করক্রিকোণ 

অপ্রশস্ত ও অম্পষ্টরূপে অন্িত, কিংবা (২) হৃদয়রেখা স্থল ও ক্ষুদ্র এবং 

করতল কঠিন হইলে জাতক অবিবেচক হয়। 

অবিশ্বাস । 

৪৯। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক অবিশ্বামী হয়? 

গুরু। (১) করত্রিকোণের মধ্যে অর্দচন্দ্রাকৃতি-চিহন ও তৃতীয় কোণ 

অত্যন্ত স্থল; কিংবা (২) বৃদ্ধাঙ্থুলির প্রথম পর্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে জাতক 

অবিশ্বাসী হয়। ( চিত্র--১৪, চিহ_-১৩৪।৫ |) 

অশান্তি__( শেষদশীয়) 
৫০1 শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনের শেষাংশে 

অশীস্তিভোগ করিতে হয়? 

গুরু | উভয় হস্তে ভাঁগযরেখার শেষাংশ ঢেউখেলান হইলে জাতক 

জীবনের শেষাংশে অশাস্তিভোগ করে। ( চিত্র_-১৪, চিহ-_৬।) 

অসচ্চরিত্রতা । 

৫১। শিষ্য। অসচ্রিত্র ব্ক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে? 

গুরু। (১) করচতুফোগ অগ্রশস্ত এবং মঙ্গল ও বুধের স্থান অতম্ত উচ্চ 

(২) হৃদয়রেখ! শৃঙ্খলাকার, অথবা (৩) উক্ত রেখার উপর যবচিহ্ন অস্কিত 

হইয়া থাকিলে জাতককে স্বতই অসচ্চবিত্র হইতে হয়। 

( চিত্র--১৪, চিহ্ন_-৭ 7 চিত্র_-১২, চিহ__৫1) 
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১৪ সামুদ্রিক [ অসস্তোব-অহঙ্কার। 

অসন্তোষ । 
৫২। শিধ্য। কিরূপ চিহ্ন ভাঁতকের অসস্তোষবিধান করে ? 

গুরু । (১)চন্ত্রের স্থান সাঁতিশয় পরিপুষ্ট, অস্ুলী সকল দীর্ঘ ও চতুকফ্ষোণ 

কিংবা! (২) চন্ত্রস্থানে 'কতকগুলি রেখা সরলভাবে অবস্থিত হইলে জাতককে 

অনস্তষ্ট হইতে হয়। ( চিত্র--১৫, চিহ্ন--১।) 

অসভ্যতা । 

৫৩। শিষ্য । জাতকের হস্তে অসভ্যতাস্চক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে আয়ুরেখা গভীরে ও রক্তবর্ণ এবং শিরোরেখা 

আয়ুরেখ! হইতে পৃথক, কিংবা (২) বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও শুক্রের 

স্থান নিয় হইলে জীতক অসভ্য হইয়া থাকে। ( চিত্র-_২৭, চিহ্_৩।) 

অসহিষ্ুতা | 
৫৪। শিষ্য । অসহিষুঠতার চিহ্ন কি? 

গুরু। মঙ্গলের স্থান বহুরেখাযুক্ত এবং মঙ্গল ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে 
জাতক অসহিষু হয়। ( চিত্র__২৪, চিহ্ু-_৪ 1) 

অস্থ্ছ-_( শেষদশায় ) 
৫৫| শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাত্বক জীবনের শেষভাগে অসুস্থ 

হয়েন? 

গুরু । আয়ুরেখার শেষভাগে কতকগুলি ক্রুশ (ঢেরা ) চিহু থাকিলে, 

ও স্বাস্থ্যরেখ! উক্ত স্থানে মিলিত হইলে জাতক বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ হইয়! থাকে । 

( চিত্র_-১৫, চিহ্ৃ-_২৩। ) 

অহঙ্কার 
৫৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের অহঙ্কারের সুচনা করে? 

গুরু । (১) রবির স্থানে কতকগুলি শুক্মরেখা অঙ্কিত ও শুক্রের স্থান 

সাঁতিশয় পুষ্ট) (২) অনার্িকার তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ ও রবির স্থান কতকগুলি 
মরলরেখ। দ্বার| কর্তিত, (৩) রবিস্থান জালচিহযুক্ত ও আয়ুরেখার প্রারস্ত 

শাখাযুক্ত, (৪) বৃহস্পতির স্থান সাঁতিশয় পরিপুষ্ট ও তছুপরি জীলচিহ্ বিরাজিত 
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অথব৷ (৫) শিরোরেখা হইতে একটি নরলরেখা উখিত হইয়! বৃহম্পতির স্থানে 

একটি তারকা-চিহবের সমীপবর্তী হইলে জাতক অহঙ্কাবী হয় ॥, 
( চিত্র--১৫, চিহ্ন_-81৫ ) চিত্র--১৭, চিহ্ৃ__১।) 

-_-( অশুভকর ) 
৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অহস্কীব জন্য 'অস্ভফল 

ঘটিয়া থাকে? 
গুরু। (১) শনির স্থান তারকা-চিহন-যুক্ত কিংব| (২) আঘূরেখা হইতে 

একটি মরলরেখা বা শিরোরেখা হইতে একটি শাখা উ্িত হইয়া, বৃহস্পতির 

স্থানে অপর একটি তারকা-চিহ্বের সহিত মিলিত ও শিরোরেখা ক্ষুদ্র হইলে 

জাতকের অহঙ্কাব জন্য অশুভফল অবশান্তাবী। ( চিত্র--১৭, চিহ্ন_২৩ ।) 

-( আতিশয্য ) 
৫৮। শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাঁতিশয় অহঙ্কারী হয়? 

গুরু। শিরোরেখা হইতে একটি শাখা! উখিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান 

কর্তন করিয়া, তর্জনীর নিয় স্থান স্পর্শ করিলে জাতক সাতিশয় অহঙ্কারী, 
হইয়৷ থাকে । ( চিত্র--১৬, চিহ-_-১ |) 

_( মহত্বযুক্ত ) 

৫৯। শিষ্য। মহ্ত্বযুক্ত অহঙ্কারীর কিন্ধপ চিহ্ন থাকায় তিনি স্বীয় সাধু 

অনুষ্ঠঠনের জন্ত অহঙ্কার করেন? 

গুরু । তর্জনী ও উহার তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ এবং বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান 
পুষ্ট হইলে, জাতক স্বীয় সাধু কর্মের গুণপণার উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ 

অহঙ্কার করিয়া থাকে। ( চিত্র-৮-১৭, চিহ--১০।১১।) 



১৬ সামুদ্রিক [ আত্মজিঘাংসা-মাত্মবঞ্চন|। 

( আঁ) 
আত্মজিঘাংস! ৷ ও 

৬৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতকের আত্মহত্যা করিবার 
প্রবৃত্তি বলবতী হয়? 

গুরু। (১) ভাগ্যরেখার শেষ ভাগে একটি ও চন্দ্রের স্থানে অপর একটি 
তারকা-চিহ্ন অবস্থিত, (২) বুধের নিয়স্থ মঙ্গলস্তানের উপর কতকগুলি বক্র 
জুশ (ঢেরা ) চিহ্ন আস্কত এবং মধ্যমার প্রথম পর্ব দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ বা 
(৩) শনির স্থান সাঁতিশয় উচ্চ, আয়ুরেখ। অনেকগুলি রেখাদ্বারা কর্তিত ও 

ভাগ্যরেখা মলিন হইলে, এবং শিরোরেথ স্বাস্থ্যরেখার সহিত মিলিত হইলে 

জাতকের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি সাতিশয় বলবতী হয়। 

( চিত্র-_১৬, চিহ্ৃর_-২1৩।৪1৫1১০1১১। ) 

আত্মনির্ভর | 
৬১। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নিজেই নিজের উপর 

নির্ভর করিতে পারে ? 
গুরু। তর্জনী ও মধ্যমার এবং অনামিকা ।ও কনিষ্ঠার মধ্যস্থলে প্রশস্ত 

স্থান থাকিলে জাতক আত্মনির্ভরে-__অর্থাৎ আপনার উপর আপনি নির্ভর 
করিতে সমর্থ হয়। 

আত্মপ্রশংসা। ্ 

৬২1 শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আত্মগ্রশংস| করিতে 

ভালবাসে? 

গুরু। উভয় হস্তে চন্ত্র ও শুক্রের স্থান সমতল; মঙ্গল, রবি ও বুধের 
স্থান উচ্চ এবং বৃহস্পতির স্থান সাঁতিশয় উচ্চ হইলে জাতকের আত্মগ্রশংসায় 
আত্মাদর বাঁড়াইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। 

আত্মবঞ্চন। | 
৬৩। শিষ্য। আপনাকে আপনি ঠকাইবার চিহ্ন কি? 
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গুরু। (১) চন্ত্রপ্ানে একটা ক্রুশ চিহ থাকিলে, ও অশ্তুলী সকল পন্চা- 

স্ভাগে নমনীয় হইলে, কিংবা (২) হ্ৃদগনরেখ। শাখাযুক্ত হইয়া, একটা শাখ! 
শনিস্থানগত ও অপরটা শিরোরেখার নিকটবর্তী হইলে, জাতক আত্মবঞ্চন! 

করিতে, অর্থাৎ আপনাকে আপনি ঠকাইতে সচেষ্ট হইয়! থাকে। 

( চিত্র_-১৯, চিহ-_-১1২৩।) 

আত্মবিচারে বিশ্বাম ৷ 
৬৪। শিষা। কিচিহন হস্তে থাকিলে, জাতক স্বৰোধকৃত বিচারে দৃঢ় 

বিশ্বাসাপণি করিতে সমর্থ হয়? * 

গুরু । হ্ৃবয়রেখ! শিরোরেখার নিকটবর্তী হইলে, জাতক স্ববোধে স্থিরী- 

কৃত বিচারে বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারে। ( চিত্র--১৪, চিহৃ-__৭1) 

আত্মশ্লীঘা | 
৬৫। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে আত্মশ্লীঘা করিতে 

হয়? 

গুরু । (১১) বুহম্পতির ও রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ, (২) শিরোরেখা 

আয়ুরেখার সহিত পৃথক্, (৩) শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট, ও তাহার 

একটা শাখা বুধস্থানে উপনীত, (8) করতল হৃদয়রেখাশূন্ত (৫) বৃহস্পতির 

স্থান সাঁতিশয় উচ্চ, (৬) *বৃহস্পতিস্থান জাল-চিহ্ন-যুক্ত (৭) করচতুফোণ 
অপ্রশস্ত, করত্রিকোণ অম্পষ্টভাবে অস্কিত, এবং রবিস্থান সাতিশয় উচ্চ, 

(৮) অঙ্কুলী মমূহের তৃতীয়পর্ব্ব সাতিশয় পুষ্ট, বা! (১০) শুত্রস্থান সমতল, ও 

হৃদয়রেখা অল্পষ্টভাবে অঙ্কিত চুইলে জাতক আত্মশ্লাঘা! করিয়! থাকে । 
( চিত্র-_-১৩, চিহ-_৩) চিত্র--৪, চিহ__-১) চিত্র--১৫, চিহ_৫) 

চিত্র-_ ১৪, চিহ্ন-_৭1) 

আত্মসম্জম | 
৬৬ | শিষ্য । কি চিহ্ৃ থাকিলে জাতক আত্মসন্ত্রমের উপলন্ধি করিতে 

প্রয়াস পায়'? 

গুরু। উভয় হন্তেব ত্বক স্থল হইলে, জাতক আত্মসন্ত্রমের বিধান 

করিতে চেষ্টা করিয়৷ থাকে। 

রে__ও 
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আত্মহত্যা । 
৬৭। শিষা।* কি চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক আত্মহত্যা করিতে 

বাধ্য হয়? ্ 
গুরু।, (১) ভাগ্যরেখার প্রারস্তে ছুইটা তারকা-চিহন ব! (২) চন্দ্রের স্থানে 

একটা তারকা-চিহ্ন (৩) বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানে একটা ক্রুশ-চিহ্ন কিংবা! 
জাল-চিহন এবং মধ্যমার প্রথম পর্ব চত্রুক্ষোণ কিংবা (৪8) মঙ্গলের স্থানে 

কুশ-চিহ ও জাল-চিহ্ন এবং করচতুক্ষোণ অগ্রশস্ত হইলে জাতক আত্মহত্যা 
করিয়া থাকে । ( চিত্র_১৭, চিহ্নৃ__81৫1৬।৭1১২১৩। ) 

( জলমজ্জনে ) 
৬৮। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাঁকিলে, জাতক জলে মগ্ন হইয়া আত্মহত্যা 

করিয়। থাকে ? 

গুরু । শিরোরেখা চন্দ্রের স্থান পর্যাস্ত বিস্তৃত ও উহাব শেষাংশে একটা 
তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক জলমজ্জনে আম্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়। 

( চিত্র-_-১৭, চিহ্-_-৭৮। ) 

আত্তাভিমান। | 

৬৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের আত্মাভিমীন বৃদ্ধি করে? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে আযুরেখা ও শিরোরেখ| বিভিন্ন, এবং শনি ও 

মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, (২) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও উহার 

উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত, (৩) করচতৃক্ষোণ অপ্রশস্ত, করত্রিকোণ 
অম্পষ্টভাবে অঙ্কিত, ও রবির স্থান অত্যন্ত উচ্চ, বা (8) অস্কুলী সকলের তৃতীয় 
পর্ব স্থূল, ও করতল শিরোরেখাশূন্ঠ হইলে জাতকের আত্মাভিমান বৃদ্ধি 

পাইয়। থাকে। ( চিত্র_-১৮, চিহ-__-১।২।৩1৪। 

--( আতিশষ্য ) 
৭৪| শিষ্য। কিরূপ চিহ থাকিলে জাতক সাতিশয় আত্মাভিমানী- 

হয়? 

গুরু। (১) শুক্রস্থান সমতল, ও তদুপরি জাল চিহ্ন অঙ্কিত, (২) শিরো 
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রেখ! ক্ষুদ্র, গ্রহ সকলের স্থান অত্যন্ত উচ্চ ও অঙ্কুলী সকল স্থুলাগ্র হইলে 
জাতক সাতিশয় আত্মাভিমানী হয়। ( চিত্র-১৮, চিহু-_৫। ) 

আমোদপ্রিয়ত। 
৭১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আমোদপ্রির় হয়? 
গুরু। বৃহস্পতির, শুক্রের ও বুধের স্থান সাতিশয় গ্রবল হইলে জাতক 

আমোদপ্রিয় হয়। 

আয়ম্বচ্ছলতা | 

৭২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আধের স্বচ্ছলতার প্রকাশ করে? 

গুরু। শনির নিয় স্থানের শিরোরেখার উপর শ্বেতবর্ণের বিন্দুচিহ্ন 

থাকিলে জাতকের আয়ের সম্বন্ধে স্বচ্ছলতা! ঘটিয়৷ থাকে । 

আলম্ত। 

৭৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে অলস করে? 

গুরু । (১) শিরোরেথ' ক্ষুদ্র, বৃহস্পতির স্থান নিম্ন এবং গুক্রের ও চন্দ্রের 

স্থান অত্যন্ত উচ্চ কিংব! (২) বৃহস্পতির ও মঙ্গলেব স্থান সমতল ও করতল 
কোমল হইলে জাতককে অলস করে। 

আবিষ্কার । 
৭81 শিষ্য। আবিষ্ষারকের হস্তে কি চিহ্ন তাহার গুণের সুচনা! করে ? 

গুরু। (১) রবির ও বুধের স্থান পরিপুষ্ট হইলে, অথব! (২) শিরোরেখার 

উপর শ্বেতবর্ণের খিন্দু-চিহ্ন থাঁকিলে জাতক নুতন নূতন তত্বাদির উদ্ভাবন ও 
তদবলম্বনে নানাবিধ ব্যাপারের আবিষ্কার করিতে পারে । 



২৩ সামুদ্রিক [ ইচ্ছাশভি-ঈষ্বরে তক্তিস্থাপন। 

[ই] 

ইচ্ছাশক্তি। 
৭৫| শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়? 

গুরু । (১) বৃদ্ধান্ুলীর প্রথম পর্ব পুষ্ট, বা (২) কনিষ্ঠা দীর্ঘাকার হইলে 

জাতকের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়। 

ঃ নি ০০ টি 

| ঈব 

ঈর্ষা । ৃ 
৭৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে ঈর্ধাপর করে? 
গুরু । (১) অনেকগুলি বক্র (টেষ্ট) রেখা তর্জনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

পর্বে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, (২) বৃহন্পতির ও 'রবির স্থান' উচ্চ ও তাহাতে 

কতকগুলি পার্ববিভূত ( এড়ো ) রেখা অবস্থিত, বা (৩) রবির স্থান অত্যুচ্চ 

ও তাহাতে একট অর্ধচন্ত্রাকার রেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক ঈর্ষাপর হয়। 

( চিত্র-_-১৯, চিহৃ-_-81৫1৬।৭৮1 ) 

ঈশ্বরনির্ভর | 
৭৭। শিষ্য। নিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ঈশ্বরনির্ভরে সমর্থ হয়? 

গুরু। চন্ত্রের ও মঙ্গলের স্থান পরিপুষ্ট ও অপর কোন রেখ! দ্বার! 

কর্তিত না হইলে, জাতক সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়৷ থাকে। 

ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন । 
৭৮| শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক স্বভাব দেখিয়। জশ্বরে তক্তি- 

স্থাপনে সমর্থ হয়?" 
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শত চর 

গুরু। ভন্স্থান সমতল, শিরোরেখ! সরলভাবে হস্তের এক. পার্শ্ব হইতে 

অপর পার্খব পর্যাস্ত বিস্তৃত ও পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, এবং* অনামিক। চতুফৌণ 

হইলে, জাতক স্বভাবের শোভা দেখিয়। জীশ্বরে ভক্তিস্থাপন করিতে 
সমর্থ হয়। 

আআ ৮৮ 

[উ] 
উচ্চপদলাভ-_-( অধিকারিত্ব ) 

৭৯। শিষ্য। হন্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশিষুরূপ উচ্চপদস্থ 

হইতে পারে? 
গুরু । (১) একটী সরলরেখা অনামিকাঁব তৃতীয় পর্ব হইতে উখিত 

হইয়। প্রথম পর্ব পধ্যন্ত যাইলে, জাতক বিশিষ্টরূপ উচ্চপদস্থ হইতে 
সমর্থ হয়। ( চিত্র--১৯, চিহ--৯1) 

(প্রত্যাশা ) 
৮* | শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চপদস্থ হইবার 

ইচ্ছা করে? 
গুর। এক একটা সরলরেখা প্রত্যেক অঙ্কুলীর প্রথম পর্ব হইতে 

তৃতীয় পর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও গভীররূপে অস্কিত হইলে জাতকের উচ্চপদস্থ 
হইবার অভিলাষ হইয়৷ থাকে । ( চিত্র--১৮, চিহ_৬1৭৮৯1) 

--( সসম্মান ) ' 

৮১। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্ হয়? 

গুরু। (১) অনেকগুলি সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হুইয়! হস্ততল 

পর্যন্ত প্রস্থত কিংবা (২) একটী সরলরেখ! মাণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া, 

ক্লর ক্ষেত্র ভেদ করিয়া, রবির স্থানে উপনীত হইলে জাতকের পদোন্নতি 

ও সন্মানবৃদ্ধি হইয়৷ থাকে । ( চিত্র--১৯, চিহ-_-১০। ) 



২২ সামুদ্রিক [ উত্তরাধিকার-উৎসাহহীনত্ব। 

উত্তরাধিকার । 
৮২। শিষা।" কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উত্তরাধিকারন্থত্রে বিষয়- 

সম্পত্তিলাভ করিয়। থাকে? 

গুরু | * (১) মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃত-চিহ্ন (২) করত্রিকোণের 

কোন কোণের ক্রুশ বা তারকা-চিহ্ন (৩) মধ্যমার তৃতীয় পর্বে অনেকগুলি 

রা ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অপরিপুষ্ট এবং অন্ুগরেখা শিরোরেখার অন্ুবন্তী 

কিংবা (৪) রবিরেখা প্রবণ ও রবিস্থান উচ্চ হনে জাতক উত্তরাধিকার সথত্র 

বিষয়সম্পন্তি লাভ করিয়। থাঁঁক। 

( চিত্র--১৬, চিহ-_-৬৭1১।৯।) 

উৎসাহ । 

৮৩। শিষা। কিরূপ চিহ্ন জাতককে উৎসাহী করে? 

গুরু। হস্তাঙ্থুলী সকল দীর্ঘ, গ্রন্থি (গাইট ) সকল পরিপুষ্ট, করতণ 

প্রশস্ত ও বৃদ্ধান্থুলী ( অন্ুষ্ঠ ) ক্ষুদ্র হইলে জাতক উৎসাহী হয়। 

_(আতিশয্য ) 

৮৪। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়? 

গুরু । করচতুক্ষোণ অগ্রশস্ত এবং শিরোরেখা আযুরেখার প্রারন্তে মিলিত 

ন! হইলে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়। ( চিত্র--১৮, চিহ্ন_ ১/৩।) 

_( হীনত্ব) 
৮৫। শিষ্য। উঃসাহশৃহ্য ব্যক্তির হন্তে কিরূপ চিহ্ন নিরুৎসাহতাঁর 

প্রকাশ করে? 

গুরু । (১) শুক্রস্থান নিম্ন ও উহার উপরি বনুরেথ! বা জাল-চিষ্ন থাঁকিলে, 
কিংবা! (২) শিরোরেখা অগ্রশস্ত ও মলিন এবং হৃদয়রেখ। শৃঙ্খলাকাঁর হইলে 

জাতক উৎসাহশুন্ত হইয়। থাকে। 

( চিত্র- ১৮, চিহ্ন_-৫ 3 চিত্র--১৪, চিহ্ন-_-৭1) 



উদ্রী রোগ-উদ্যমহীনতা। ] রেখাদি-বিচার। ' ২৩ 
০, শা শিাশাীশী প পীসিসপী সপ স্পা? শী সী সাজ ০৮০৩০ সদ স্পেস ০ পেত গজ 

৮৬। শিষ্য। কি চিহ্ন উদরীরোগের সুচক 1 

গুরু। চন্্রস্থানেব উপব তারকাচিহ্ন থাকিলে জাতক উদবীরোগক্রান্ত 

হয়। ( চিউ--১৬, গ্রিক --৩। ) 

উদ্দারতা | 
৮৭। শিধা। কিদপ চিচ্কে জতককে উনাবচেত|। বলিয়া বঝিতে পাব। 

বায়? 

গুরু। (১) করচতুফোণ গ্রণপ্ত, শিরোরেখ! পরিষ্কত ও অন্ুষ্ঠের দ্বিতীয় 
পর্ব স্থল হইলে, কিংবা (২) একটা বা ছুইটী সরলবেখ! অনামিকাব তৃতীয় 
পর্ব্ব হইতে উিত হইয়া, দ্বিতীয় পর্ব পর্ণান্ত যাইলে করচতুষ্ষোণ বিস্তৃত এবং 

করত্রিকোণ পরিষ্কতরূপে অস্কিত হইলে জাতক উর্দারচরিত হয়; এবং তাহার 

চিত্তের উদারতা স্বতই প্রকাশ পায়। ( চিত্র--২৪, চিহৃ--১।২।৩। ) 

উদ্ভীবনীশক্তি। 
৮৮। শিষা। জাতকের উদ্বাবনীশক্তি কিৰপ চিহ্ন দাবা জাণিতে 

পারা যায়? 
গুরু। বুধেঝণ স্থান উচ্চ, অঙ্কুলীনকল চতুক্ষোণ ও মন্ুষ্ঠের দ্বিতীয় 

পর্ব স্থল হইলে জাতকের উদ্ভাৰনীশক্তির অপ্তিত্ব বুঝিতে পার। যায়। 

উদ্যম__( ব্যর্থ) 
৮৯। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থকিলে জাঁতকেব উদ্যম বিফল হয়? 

গুরু। (১) আবুরেখার শেনভাগে 'একটী ক্রুণ-চিহ্ন এবং ভাগ্যরেখা 
অন্পষ্টভাবে অঙ্কিত, বা (২) ববিরস্থান কুদ ক্ষুদ্র রেয়াদার| কম্তিত হইলে 

জাতকের উদ্যম বিফল হয়। ( চিত্র--২০। চিহ্ন_২1৩। ) 

-_-( হীনতা। ) 
৯০। *শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে উদ্ামরচিত করে? 

গুরু। হস্তাঙ্কুলীসমূহ প্রকুষ্টরূপে চতৃক্ষোণ হইলে জানককে উদ্যম 

রহিত করে। 



২৪. | সামুদ্রিক [ উপাধিলাত-খণ। 

উপাধিলাভ। 
৯১। শিষ্য।” কিরূপ চিহু থাকিলে জাতক তর্কালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ, 

কবিচুধু, ন্তায়রত্ব বা আধুনিক এম.এ. বি.এ. এল. এল, ডি. প্রভৃতি বিদ্যাগত 

উপাধি দ্বার! স্বনাম ভূষিত করিতে সমর্থ হয়? 

গুরু। বৃহস্পতি, রবি ও বুধের স্থান উচ্চ এবং আযুরেখা হইতে -সরল 

রেখ! উিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থানগত হইলে জাঁতক বিদ্যাগত উপাধি দ্বার! 

স্বনাম ভূষিত করিতে সমর্থ হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থলাভাদিও ঘটায়; স্বতই 

স্থথসস্তোগে সমর্থ হয়। ( চিত্র_২০, চিহ__৪1) 

 উপায়। 
৯২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উপায়ের উত্তম স্থযোগ- 

লাভে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) রবিরেখা উভয় হস্তে স্ুম্পষ্টরূপে অস্কিত (২) রবিস্ানে একটী 

বৃত্তচিহ্ধ অঙ্কিত, ব| (৩) রবিরেখ! শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়া, রবিস্থানে গিয়া 

সাঙ্গ হইলে জাতকের উপায় করিবার উত্তম ম্বযোগ ঘটিয়। থাকে। 
( চিত্র--১৩, চিহ-_-8।৫ 1) 

১ শশাাত৯১-০৯৭8%১১ শি 

[খা] 
বণ । 

৯৩। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন জাতকের খণের সুচনা করে ? 

গুরু । ভাগারেখার পাশ্বস্থ মঙ্গলক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত নিয় হইলে জাতককে 

খণগ্রন্ত হইতে হয়। 



একাগ্রতা-উন্ত্রজালিকত্ব |] রেখাদি-বিচার। ২৫ 

এ] 

একাগ্রতা | 

৯৪ | শিষ্য। কি চিহ জাতকের একাগ্রতার হুচন! করে? 

গুরু। শিরোরেখ। পরিষ্কত এবং বৃহম্পতির ও রবির স্থান পুষ্ট হইলে 
জাতকের একাগ্রতা সুচিত হয়। 

_( অভাব ) 
৯৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের একাগ্রতার অভাবের সুচন! করে ? 

গুরু। (১) রবির স্থানে ছুই তিনটা অবাবস্থিত রেখা অঙ্কিত ও বুধের 

স্থান উচ্চ, কিংব! (২) শিরোরেখ। শৃঙ্খলাকার এবং অপরিষ্কত হইলে জাতকের 

একাগ্রতার অভাব প্রকাশ করিয়া দেয় । ( চিত্র_-১৫, চিহ্ন_-81৭1 ) 

[এ] 
এন্দ্রজালিকত্ব। 

৯৬। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক এরন্্রজালিক হয়? 
গুরু। শনির স্থানের উপরে ত্রিকোণ-চিহ্ন এবং উভয় হস্তে শনির স্থান 

উচ্চ হইলে জাতক ন্দরজলিক হইয়। থাকে । (চিত্র--১৫, চিহ্ন-_-১।) 

৫র--8 



২১ সামুদ্রিক [ কপটাচার-কলহপ্রি্নত1 ! 

ক] 
কপটাচার । 

৯৭| শিষা। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে ভাতক কপটাচারী হয়? 

গুক। কবচতুক্ষোণ ক্ষুদ্র এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে , জাঁতক কপটা- 
চাঁরী হুইয়। থাঁকে। ( চিত্র--১৮, চিহ্ৃ__৩1১।) 

কম্পজ্বর | 

৯৮। শিষ্য । কম্পজ্ঞরের হুচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । মধ্যমার কিংব! অনামিকা পার্খদেশে কঙ্চবর্ণ তিল-চিহন থাকিলে 

জাতকের কম্পজ্জর হইয়া থাকে। 

কর্মঠ । 

৯৯| শিষ্য। কিরুপ চিহ্ন থাকিলে জীতক কর্মঠ হয়? 

'ওরু। অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ, করতলের সমান ৪ এবং শনির স্থান 
উচ্চ হইলে , জাতক কর্পঠ হইয়া থাকে । 

কর্্মনৈপুণ্য 
১০০। শিষ্য । কি চিহু থাকিলে জীতক কর্মে বিশিষ্ট নিপুণ হয়? 
গুরু। বুধের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল চতুক্ষোণবিশিষ্ট ও বৃদ্ধাঙ্থুলী 

অপরিপুষ্ট হইলে জাতক কর্মে সবিশেষ নিপুণতা দেখাইতে সমর্থ হয়। 

কলহপ্রিয়তা | 

১০১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কলহপ্রিয় হয়? 

গুরু। (১) মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, নখরমকল ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত, 
হইলে কিংব (২) মঙ্গলের ক্ষেত্র পরিপুষ্ট হইলে অথ (৩) করত্রিকোণ 

পরিস্ৃতরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক কলহপ্রিয় হইয়! থাকে। 



_কল্পনাশক্তি-কারুকরতব |] রেখাদি-বিচার। ৭ 

কল্পনাশক্তি-_( অপূর্ববত্ব) 
১০২। শিষ্য। কি.চিহু জাতকের অপূর্বব কল্পনাঁশক্ির* চন করে? 

গুরু । বুধের স্থান সাঁতিশয় উচ্চ, শিবোরেখা দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত হইলে 
জাতক অপূর্ব কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট হয়। 

কষ্টকর বিবাহ । 
১০৩। শিষা। কি চিহ জাতকের বিবাহজনিত কষ্টের সুচনা কবে? 

গুরু । (১) বুধের স্থানে বিবাহরেখা কতকগুলি সমান সরলরেখাদ্বারা 

কণ্তিত কিংবা! হন্ত্রস্থানে একটী*গভীর সরলরেখা ও শু্রস্থানে একটা তারক. 

চিহ্ন অস্কিত হইলে বা (২) বিবাহ-রেখায় একটা যব-চিহন থাকিলে জাতকের 
বিবাহে কষ্টভোগ ঘটিয়৷ থাকে । ( চিত্র__-১৩, চিহ্ন__-৬1৭1৮১২। ) 

কামপ্রাবল্য ৷ 
১০৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের কামপ্রবল হয়? 

গুরু। শুক্রস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতকের কামগ্রবৃত্তি সাঁতিশয় 

প্রবল হইয়া থাকে। 

কামুকত্ব--( পশ্বাচার ) 
১০৫। শিষ্য কামুক বাক্তিব হস্তে কিরূপ চিহ্ন তাহা স্বভাবে 

সুচনা! করে? 

গুরু। (১) হৃদয়রেখ। মলিন ও অপ্রশস্ত, (২) বৃদ্ধাঙ্থুণীর নথরসংযুক্ত পর্বে 

তারকাচিহ্ন অস্কিত, (৩) শুত্রস্থানে দীর্ঘ সরলরেখ৷ দ্বার! অগ্থিত জাঁলচিহন 

অবস্থিত, (৪) তর্জনীর তৃতীয় পর্ধে তারকাচিহন চিত্রিত, (৫) মধ্যমার তৃতীয় 

পর্ব ত্রিকোণচিহ্ন অসিত হইলে জাতক কামুক হয়। 
( চিত্র_-১৩, ঠিহ--৯/১১১।১৩। ) 

কারুকরত্ব। 
_ ১০৬ শিষ্য। বিচক্ষণ কারিকরের হস্তে কিন্নপ চিহ্ন তাহার নৈপুণ্যে 

প্রকাশ করি থাকে? 
গুরু। কনিঠাঙ্ুলী স্থুলাগ্র এবং উহার প্রথম পর্ব অন্তান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘ 

হইলে জাতক বিচক্ষণ কারুকর হয়। | 



এ 

কাঁধ্যতৎপরতা৷ | 
১০৭। শিষ্যণ কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কাঁধ্যতৎপর হয়? 
গুরু। (১) হস্ততল স্বাস্থ্যরেথাবিহীন ও কঠিন এবং অন্ুলীসমূহ সুচ্যগ্র 

হইলে, (২).মঙ্গলের, 'বুধের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, (৩) ভাগ্যরেখ মঙ্গ- 

লের ক্ষেত্র হইতে উখিত হইলে, (৪) হস্ততলের অন্তান্ত রেখাসকল গভীররূপে 

অঙ্কিত ও হস্ততল কঠিন হইলে, (6) অন্ুলীসমূহ স্থুলাগ্র ও গ্রন্থিযুক্ত হইলে, 

অথবা (৬) আয়ুরেখ। শিরোরেখার সহিত সংযুক্ত না হইলে জাতক কার্ধ্যতৎ- 
পরত! দেখাইয়। থাকে । ।  ( চিত্র--৩, চিহ্ৃ__১1৩।৪।) 

কার্যে বিরতি । 
১০৮। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কাধধ্যনির্ব্বাহবিষয়ে প্রায়ই 

উপেক্ষা করিয়া থাকে? 

গুরু। বৃহস্পতির, শনির, রবির ও বুধের স্থান অপরিপুষ্ট হইলে, অন্ধুলী- 
সমূহ গ্রন্থিশূন্ত এবং ক্রমশঃ হুক্ম হইলে জাতক নিজের কার্ধ্যনির্ববাহবিষয়ে 
প্রায়ই অবহেল! করিয়৷ বিরত থাকে । 

কারুবাস। | 
১০৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের কারাবাঁসের সুচনা! করে ? 

গুরু। শুক্রের ও মঙ্গলের স্থানে চতুক্ষোণ-চিহ্ন থাঁকিলে জাতককে 
কারারুদ্ধ হইতে হয়। ( চিত্র__২*, চিন্ব-_-৫1৬।) 

কান্ননিকত্ব। 
১১০।| শিষ্য। কি চিহ্ন জাঁতককে কাল্পনিক করে? 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, অঙ্ুলী সকল করতল অপেক্ষা দীর্ঘ 
এবং ক্রমশঃ সুক্ষ, (২) অঙ্গুলী সকল বহুরেখাযুক্ত ও করতল অপেক্ষা দীর্ঘ 

ৃদধান্ুলী পুষ্ট ও পশ্চান্তাগে নমনীয়, অথব! (৩) মধ্যম বহুরেখাযুক্ত হইলে 
জাতককে কান্ননিক হইতে হয়। 

কাল্পনিকী চিন্ত।। 
১১১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাঁকিলে কান্ননিকী চিন্তা জাতকের পক্ষে 

অনিবার্ধ্য হইয়া থাকে? 

৮ সামুদ্রিক [ কাধ্যতৎপরতা -কালনিকীচিন্ত। | 
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গুরু। (১) চন্ত্রস্থানে একটা তারকা-চিহু থাকিলে, ও শিরোরেখা চন্রস্থানে 
উপনীত হইলে, কিংবা (২) একটা সরলরেখা চন্দস্থান হইর্তে' উথিত হইয়া, 
ভাগারেখ৷ কর্তন করিলে, জাতককে অনিবার্য কান্ননিকী চিন্তায় মগ্ন 

হইতে হয়। ( চিত্র ১৭, চিহ্ন ৭৮1৯ ) 

-(ভ্রমময়ী ) 
১১২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের কাল্পনিকী চিন্তায় 

ভ্রম ঘটিয়! থাকে? 

গুরু । শিরোরেখা শাখানিশিষ্ট হইয়া, চন্ত্রের স্থানে কিং মণিবন্ধে 

আসিয়! সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের কাল্ননিকী চিন্ত| ভ্রমময়ী ( ভুল) হইয়! থাকে। 
€ চিত্র--১০, চিহ__৪1) 

--( বৈচিত্র্য ) 
১১৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে কাল্ননিকী চিস্তা বিচিত্রভাবে 

জাতকের হৃদয় অধিকার করে? 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে কতকগুলি সরলরেখ! থাকিলে ও মঙ্গলের 

স্থান চন্দ্রের স্থানাভিমুখীন হইলে, অথবা (২) চন্দ্রের স্থানে স্বাস্থ্যরেখা ও 

শিরোরেখা একত্র মিলিয়া পরম্পর কর্তিত হইয় ক্রুশ-চিহবের ন্তায় হইলে, 

জাতকের মনে কার্নিকী চিন্তার বিচিত্রভাবে উদয় হইয়৷ থাকে। 

( চিত্র-_৩, চিহ-_-৫1৬। ) 

কীন্তি। 
১১৪ | শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কীন্িসম্পন্ন হইতে পারে? 

গুরু। ভাগ্যরেখা ছুইটা শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটা শাখা শনিস্থানগত 

হইলে জাতকের কীর্ডিরক্ষা করিবার শক্তি থাকে। (চিত্র ৯, চিহ__৫1) 

কৃপা । 

+ ১১৫। কি চিহ্ন জাতকের হৃদয়গত কৃপার আঁঙত্ব প্রকাশ করে? 

গুরু । রবি, শুক্র ও চন্দ্র__-এই তিন গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে জাতক 

কপালু হইয়৷ থাকে । 



৩০ সামুদ্রক [ কৃধিতৎপরতা-ক্ষ। 

কষিতৎপরত| ৷ 
১১৬। শিষ্য! কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কঁষিকার্ধযানূশীলনে 

তৎপর হয়? 

গুরু। উভয় হস্তে অন্ুলী সকল চতুফোঁণ ও স্থুলাগ্র এবং মধ্যমার দ্বিতীয় 
পর্ব অপরাপর পর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক কৃষিকর্্ান্ুশীলনে সাগ্রহে 

ব্যাপৃত থাকে। ( চিত্র_-২০, চিহ--১০।) 

কৌতৃকপ্রিয়তা | 
১১৭। শিষা। কৌতডুকপ্রিয় লোকের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া যায়? 

গুরু। (১) বুধের স্থান পুষ্ট ও করত্রিকোণের প্রথম কোণ পরিস্কতরূপে 

অঙ্কিত অথব। (২) শুক্রবন্ধনী স্পষ্টরূপে অস্কিত হইলে জাতক কৌতুকপ্রিয় 
হইয়। থাকে। ( চিত্র_-২১, চিহ্ন--১২।) 

ক্ষমাশীলত। | 
১১৮। শিষা। হন্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ক্ষমাশীল হইয়! থাঁকে ? 

গুক। অস্কুলীসমূহের নখরগুলি বাঁধামের ন্তায় আকুতিবিশিষ্ট হইলে 
জাতক ক্ষমাশীল হইয়। থাকে । | 

ক্ষয়। 
১১৯। শিষা। কি চিহ্ন জাতকের রাজযক্ষম। বা ক্ষয়ের রা করে? 

গুরু। নখর সকল প্রশস্ত ও উহার উপরিভাগ ঈষৎ বক্র হইলে এবং 

্বাস্থ্যরেখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যব চিহ্ন থাকিলে, জাতকের রাজযন্ষা প্রভৃতি 
ক্ষয়-রোগের ভোগ অবশ্স্তাবী। ( চিত্র--১৭, চিহ--১৪।) 
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ক 
খেয়াল । 

১২১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক খেয়াল মিটাইতে পারে? 
গুরু। অন্ুপীনকল স্চাগ্র ও করতল অপেক্ষ। ক্ষুদ্র হইলে জাতকের 

খেয়াল মিটাইবাব শক্তি থাকে । 

গ 
গুছবিদ্যায়--( বিপৎ ) 

১২১। শিষ্য কিরূপ চিহ্ন থাঁকিলে গুহাবিদ্যার চর্চ। করিতে "গিগা 

জতককে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়? 
গুরু। উভয় হস্তে তর্জনী স্থুলাগ্র এবং শনির স্থানে একটা ক্রুশ-চিহন 

থাকিলে জাতক গুহাবিগ্ভার চর্চ। করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হয়। 

( চিত্র-১৭, চিহ--৩। ) 

_ (বিশারদ ) 
১২২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক গুহ্ধিদ্া-বিশারদ হয়? 
গুরু। (১) অনামিক! সুচাগ্র ও চন্দ্রের স্থানে একটী ত্রিকোপ-চিহন 

অস্কিত, কিংব! (২) শনির স্থানের নিয়ে ও করচতুক্ষোণের মধ্যে একটা ক্রুশ- 

/চিহু অঙ্কিত ও একটী ধনুঃসদৃশী বক্র রেখা” চ্তস্থান হইতে! বুধস্থান 

পর্যন্ত বিভ্ৃত হইয়! থাকিলে জাতক গুহ্বিদ্যাবিশারদ হয়। 
( চিত্র_-২.১, চিহ্ৃ-_-81৫1৬। ) 



৩২ সামুদ্রিক | গহাবিদ্যায় সবজ্ঞান-গৌরবর্বিতা। 

_( স্বজ্ঞান ) 
১২৩। শিষ্য। গুহ্বিদ্যায় স্বাভাবিকজ্ঞানযুক্ত লোকের হস্তচিহন কি? 
গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহন থাকিলে, (২) হৃদয়রেখার 

একটা শাখা বৃহস্পতির স্থান আবেষ্টন করিলে, ৩) উভয়হন্তে স্বাস্থযরেখা 

শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, একটা ক্রুশ-চিহ্ছের ন্তায় হইলে, (৪) শনির 
স্থানে একটী ক্রুশ-চিহন অঙ্কিত থাকিলে, অথবা (৫) শিরোরেখ! চন্তরস্থান 

পর্য্যন্ত বিস্ৃত ও তর্জনীর দ্বিতীয় পর্ব বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতক গুহ- 

বিদ্যায় স্বাভাবিক জ্ঞানযুত্ত: হয়। ( চিত্র২-২১) চিহৃ-_-৩181৭৯1১২১৩। ) 

গৃহত্যাগ | 

১২৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে গৃহত্যাগী করে ? 

গুরু। শুক্রের স্থানে একটা চতুষ্কোণ চিহ্ন অস্কিত বৃহস্পতির ও চন্দ্রের 
স্থান প্রবল ও শনিব স্থান উচ্চ হইলে জাঁতককে গৃহত্যাগী হইতে হয়। 

( চিত্র__২২, চিহ্ৃ-_-১।) 

গৃহহূন্যত। ৷ " 

১২৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে গৃহশৃন্য,করে 1 

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার উপর তারকা-চিহ্ন অঞ্কিত কিংবা (২) মধ্যমার 

তৃতীয় পর্ধে তারকাচিহু ও হৃদয়রেখার শেষভাগ শৃঙ্খলবৎ হইয়া অস্কিত 
থাকিলে জাতকের সংসারস্থ পরিবারবর্ণের সকলেরই মৃত্যু ঘটিয়া জাতককে 
গৃহশূন্ত হইতে হয়। ( চিত্র__২২, চিহ্নু_-২1৩।৪। ) 

গৌরবখর্বতা | , 
১২৬। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে গৌরবাকাজ্ষী জাতকের গৌরব- 

লাভ সম্পূর্ণরূপ হয় না? 
গুরু। একটী সরলরেখ! উভয় হস্তে তর্জনীর তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম 

পর্বব পর্ধ্যস্ত গভীরব্ধপে অঙ্কিত থাকিলে জাতকের গৌরবলাভ জঅম্পূর্ণকূপ 
ঘটিয়। উঠে না। ( চিত্র--২২, চিহ্__৫ ) 
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গৌরব-লাঁলস।_( বৃদ্ধি ) 
১২৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের £গীৌরবলালসা বৃদ্ধি 

পাইতে থাকে ? 

গুরু । (১) বৃহস্পতির স্থান অত্যুচ্চ, ভাগ্যরেখ। ও রঁবিরেখা প্ররিষ্কতরূপে 
অঙ্কিত, (২) তর্জনী মধ্যমার হ্যায় দীর্ঘ ও ইহার দ্বিতীয় পর্ব অপর পর্ধ- 

গুলি অপেক্ষা দীর্ঘতম, (৩) শিরোরেখা হইতে একটী শাখা! উখিত হইয়া, 

বৃহস্পতিস্থানে উপনীত, কিংবা (৪) বৃহস্পতির স্থানে একটী জ্রুশ-চিহন 

অস্কিত থাকিলে জাতকের গৌরঝ্লালম! বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

( চিত্র-_২২, চিহ্ৃ--৩।৭৮।৯।) 

গৌরবাকাজ্জাবর্জন। 
১২৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের নাম গৌরবের 

আকাজ্। মনে স্থান পায় না? 

গুরু । বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, এবং করত্রিকোণ অস্পষ্টরপে অঙ্কিত হইলে 
জাশকের অন্তঃকরণে গৌরবাকাজ্জা স্থান পায় না। 

স্টক €8৩- 

| ৮] 
চক্ষুরোগ । 

১২৯। শিষ্য। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন চক্ষুরোগের হুচনা করে? 

_ গুরু। ৫১) রবির স্থানে নীল চিন্ বা (২ অনামিকার প্রথম পর্বে 

তারকা-চিহী থাকিলে জাতকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে । 
( চিত্র_২৩, চিহ্_৬।) 

রে--€ 



৩৪. সামুদ্রিক | চগলতা-চিকিৎসকন্ধ । 
লেনে 

চপলতা . 

১৩*। শিষ্য কি চিহ্ন চপলতার হৃচন! কবে? 

গুরু। (১) রবির স্থান সাঁতিশয় উচ্চ, ও তদুপরি জাল-চিহ্ন বিরাজিত, 

(২) অনামিকা হ্চ্যগ্র এবং অপর অন্ুলীগুলি স্থলাগ্র বা চতুক্ষোণ, 
(৩) শিরোরেখা সুক্ম ও দুর্বল কিংবা! (৪) অস্ুলীসকলের প্রথম পর্ব অন্ান্ত 

পর্ব্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক চপল-স্বভাব 

বিশিষ্ট হয়। ( চিহ-_২৩, চিহৃ_৫ 1) 

চরিত্রহীনতা । 
১৩১। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক চরিত্রহীন হয়? 

গুরু। হৃদয়রেখ শিরোরেখাব নিকটবর্তী হওয়ায়, করচতুক্কোণ অ প্রশস্ত, 

বৃহস্পতির শুক্রের ও রবির স্থান দর্কবল এবং হৃদয়রেখা মলিন হইলে জাতক 
হীনচরিত্র হইয়া থাকে । ( চিত্র-_২৩, চিহ্ন_-১1৮। ) 

চাঞ্চল্য । 
১৩২। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিন্ত থাকিলে জাতক চঞ্চল হইয়া থাকে? 
এর | (১) শিরোরেখ! হৃদয়রেখার . নিকটবর্তী, কিংবা (২) শিরোরেখা 

প্রশস্ত, মলিন ও কবতলের অদ্ধপরিমিত বিস্তৃত হইলে জাতক চঞ্চলগ্র্কৃতি 

হুই্যা থাকে । | 

চাতু্্য | 
১৩৩। শিষ্য। চতুর ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ থাকে? 

গুরু। (১) করচতুষ্ষোণ অগ্রশন্ত ও কনিষ্ঠানুলীর তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ, 
(২) শিরোরেখার শেষ হইতে বহির্গত একটা শাখা চন্্রস্থানে উপনীত, 
(৩) বুধের স্থান উচ্ট, (৪) বুধের স্থানে জাল-চিহ্ৃ, কিংবা! (৫) কনিষ্ঠা্কুলী 
বক্র হইলে জাতক চতুর হয়। ( চিত্র--২৩, চিহ্ন--১৮।২/৩।৪। ) 

চিকিৎসকত্ব। . 
১৩৪। শিষ্য। কি চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হয়? 

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও উহার উপর ছুই তিনটী সরলরেখা অঙ্কিত 
থাঁকিলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়। থাকে । (চিত্র_-২৭, চিহ্ন-_-৪1) 
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চিতচাঞ্চল্য । 

১৩৫। শিষ্য। জাতকের চিত্চাঞ্চলোর সুচক চিহ্ন €ি? 
গুরু। (১) করতল প্রশস্ত ও কঠিন এবং মঙ্গলের স্থান বহুরেখাযুক্ত 

কিংবা (২) করতল অপেক্ষা মধামান্ুলী দীর্ঘ ও অনীমিক1 স্থুলাগ্র হইলে 

জাতককে চঞ্চলচিত্ত হইতে হয়। ( চিত্র--২৪, চিহ্ব_-৪। ) 

চিত্তস্থ্র্য্য | 
১৩৬। শিষ্য । কিরূপ চি থাকিলে জাতক আত্মসংযম সাধিতে সমর্থ 

হয়? 

গুরু। বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, বৃদ্ধাঙ্ুলীর প্রথম পর্বব 

প্রশস্ত ও গপশ্চান্ধাগে কথঞ্চিং নমনীয় হইলে জাতক মাত্মসংযম সাধিতে 

সমর্থ হয়। 

চিন্তা । 

১৩৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে চিন্তীযুক্ত হইতে হয়? 
গুরু। (১) অঙ্গুলীসমূহের দ্বিতীয় পর্ব অন্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম, অথব 

(২) তর্জনী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গুণ্াকৃতি ও অপর অস্ধুলীগুলি চতুকোণ এবং 

শিরোরেখা পরিস্কৃতরূপে *অস্কিত ও করচতুক্ষোণ প্রশস্ত হইলে জাতক 

চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকে। ( চিত্র_-১, চিহ-_১৬-১৬।২১-২১।) 

চিন্তাশৃন্যতা। 
১৩৮। শিষ্য। কি চিহনু জাতককে চিন্তাশৃন্ত বলিয়া জানাইয়! দেয়? 

গুরু। উভয় হস্তে প্রথমান্গুলীর পর্ব সকল, অন্ান্ত অঙ্ুলীর পর্বাপেক্ষ। 

কুদ্র ও বৃহস্পতির স্থান নিয় হইলে জাতক চিন্তাশূন্য হইয়া থাকে। 

চৌর্য্য। 
১৩৯ । শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জার্জফ চোর হয়? 

গুরু। (১) কনিষ্ঠাঙ্গলীর তৃতীয় পর্বে কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা, 

(২) কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্বের একটা ক্রুশ, (৩) বুধের স্থানে একটা তারকা-চিহ্ন 



৩৬ ৰ ্ সামুদ্রিক [ চৌর্ধযা-জড়তা। 

অঙ্কিত হইলে, অথবা (৪) উভয় হস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্থুলাগ্র কিংবা (৫) বুধের 

স্থান উচ্চ হইলে জাতক চৌর হইয়া থাকে। (চিত্র_-২৪, চিহ__৫ ৬।৭।) 

8১35 ৩৭০৫8. 

[ ছ]। 
ছলপ্রিয়তা । 

১৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ছলপ্রিয় হয়? 

গুরু। রবির স্থান অতুযুচ্চ ও বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতক ছলপ্রিয় হইয়া 

থাকে। ( চিত্র--১৫, চিহ্_-৪1) 

ছিদ্রান্থেষণ। 
১৪১। শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ছিদ্রান্বেষণ করিতে 

ভালবাসে? 

_. গুক্ং। করতল দীর্ঘ, অঙ্গুলীসমূহ স্থুলাগ্র ও গ্রন্থি সকল ০ হইত 
জাতক ছিদ্রান্থেধী হইয়া! থাকে । 

[জ। 

জড়ত! | 
১৪২। শিষ্য। জাতকের হস্তে জড়তার হুচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। (১) করতল কঠিন, শিরোরেখ! পাওুবর্ণ ও প্রশস্ত এবং রবির 

গ্লান সাঁতিশয় নিয়, (২) একটা সরলরেখ! মধ্যমার তৃতীয় পর্ব হইতে উখিত 

ছইয়৷ গ্রথম পর্ব্ব পধ্যস্ত বিস্তৃত, ভাগ্যরেখ! শিরোরেখ! হইতে উখিত হইয়৷ 
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শনির স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং বৃহস্পতি রবি ও বুধ--এই তিনটা গ্রহের 
স্থান সাঁতিশয় নি কিংবা (৩) শিরোরেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত *ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র 
হইলে জাতক জড়প্রক্কতি হইয়া! থাকে । 

( চিত্র_২৪, চিহ-_৮7 চিত্র--১২, চিহ--১।) 

জাগতিক- কন্মসাধন । 

১৪৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক জীবনে জাগতিক কনে 

সফলতালাভে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) রবিরেখা উভয় হস্তে সুস্পষ্ট অন্কিত, রবিস্থান পুষ্ট, ও তাহার 
উপর একটা বৃত্তচিহ্ন অস্কিত থাকিলে জাতক জীবনে সফলকর্ম্ হইতে 
পারে। (২) আমুরেখা হইতে একটা সরলরেখা উখিত হইয়া, বৃহস্পতির 

স্থানে যাইলে, ও বৃহস্পতির স্থান পুষ্ট হইলে জাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
রাজধানীতে বা রাঁঞঈগসরকারে কর্ম পাইতে, বিশেষতঃ বৃহস্পতির স্থান 

অত্যুন্নত হইলে ্বর্ণব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে। (৩) আযুরেখা 
হইতে উখিত রেখা শনির স্থানে ঘাইলে লৌহ কয়লা প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের 
পাট, কাণ্ঠ, তৃণ প্রভৃতিব বাণিজ্যে বা বিদেশে চাকরীতে অর্থোপাজ্জন করিতে 

পারে। (৪) উত্তারেখা রবির, স্থানে যাইলে হঠাৎ অর্থলাঁভ ব! ধনাট্যের 
সাহায্যে উন্নত হইতে পারে। (৫) বুধস্থানগত হইলে বাণিজ্যব্যবসায়ে 

অর্ধোপার্জন করিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--১৩) চিহন-_-81৫ 3) চিত্র_ ৩৩, চিহ-_২1৩৪।৫1৬।৭ | ) 

_-( প্রতিবন্ধকতা! ) 
১৪৪ | শিষ্য । জীবনে জাগতিক কর্মমসাধনে গ্রতিব্ধকতার চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) আম়ুরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বার কণ্তিত এবং ভাগ্যরেখা 

অম্পষ্টভাবে অঙ্কিত (২) রবিস্থান সুক্ষ শুক্ম রেখাদ্বার| কর্তিত কিংবা (৩) 

রবিস্থীনে রধিরেখ। তিন চারিটী অঙ্কিত হইলে জাঞ্চকের জীবনকালের মধ্যে 

জাগতিক কর্ধ্সাধনে ব| উন্নভিলাভে অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিয়। থাকে । 

( চিত্র-৭, চিহ_ ২) চিত্র_-১৫, চিহ__৪ 3 চিত্র--৩৯, চিহ-_-১*। ) 
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জীবনযাপ্্ন - ( পরিশ্রমে ) 
১৪৫। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আজীবন পরিশ্রমদ্বারা 

জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়? 

গুরু'। (১) মীণবন্ধস্থ বলয়ন্রয় শৃঙ্খলাকার বা (২) ভাগারেখা শিরোরেখ। 

হইতে উখিত হইয়া শনির স্থানে উপস্থিত হইলে জাতককে আজীবন 

পরিশ্রমদ্বার| জীবনযাপন করিতে হয়। 

( চিত্র-২৫, চিহ্ন--৭ ; চিত্র_-১২, চিহ--১-১। ) 

_-(ন্বগুণার্ভিত সৌভাগ্যে ) 
১৪৬। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বগতণে সৌভাগ্যলাত 

করিয়া জীবনযাপন করিতে পারে ? 

গুরু। একহস্তে ভীঁগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া, মধ্যমার দ্বিতীয় 
পর্ব পর্যযস্ত যাইলে, জাতক নিজগুণে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া জীবনযাপন 

করে? কিন্তু উক্ত চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে বিপরীত ফল ফলিয়! থাকে। 
( চিত্র--২৬, চিহ--১। ) 

»»( হতাশে ) 
১৪৭। শিষা। কিরূপ চিহ্ক থাকিলে জাতক হতাশে জীবনযাপন 

করিয়া থাকে ? 

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আযুরেখা হইতে বহির্গত হইয়া, মণিবন্ধাভিমুখীন 
হুইলে, জাতককে প্রায়ই হতাশ হইয়! সমস্ত জীবনযাপন করিতে হয়। 

( চিত্র--২৪, চিহ্ন--১৩।) 

জীবনে উন্নতি-( পরের সাহায্যে) 
১৪৮। শিষ্য। কি চিহৃ থাকিলে জাতক পুরের সাহায্যে জীবনে 

উন্নতিলাভে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) ভাগারেখ। মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া শিরোরেখায় বা, 
হদয়রেখায় স্পর্শ করিলে, (২) ভাগারেখার অন্ুগরেখ তাহার অনুগত 

হইলে, (৩) শিরোরেখ! হইতে একটা রেখা উিত হইয়া হৃদয়রেখার নিকট- 
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বর্তী হইয়াও, স্পর্শ না করিলে, (৪) করচতুফ্োণস্থ কুশ-চিহন পরিস্কতরূশে 
অঙ্কিত হুইয়া, ভাগারেখার ব| রবিরেখার ভেদ বা কর্তন না করিলে জাতক 

অন্ত নোকের সাহায্যলাভে বিশিষ্টরূপ উন্নত হইতে পারে। 
( চিত্র-২৫৪চিহ--১২৩৪।) 

_-( প্রতিবন্ধকতা ) 

১৪৯। শিষ্য। জীবনে উন্নতির প্রতিবন্ধক চিহ্ন কি? 

গুরু। ভগ্যরেখ! ভগ্ন ও মঞ্গলেব ক্ষেত্রে গিয়৷ সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের 
জীবনে উন্নতির অনেক প্রতিবন্ধক 'ঘটিয়া থাঁকে। 

( চিত্র-_-২৩) চিহ__৭1) 

জীবনে- রেেশ। 
১৫০। শিষ্য। জীবনে ক্লেশ পাইবার হচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। ভাগ্যরেখ! ঢেউখেলান হইলে এবং আময়ুরেখ! সাতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

রেখাদ্বার| কর্তিত হইলে, জাতক জীবনের শেষভাগে নানাবিধ &শ পাইয়া 
থাকে। ( চিত্র__৭, চিহ্ন_২-২) চিত্র_-১৪, চিহ--৬-৬। ) 

-( নিরাশ) 

১৫১ শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনে নিরাশ হইতে 
হয়? 

গুরু। মধ্যমানুলীর পর্ব সকলে ঢেউখেলান রেখ। ও শনির স্থানে একটা 
ক্রুশ-চিহু থাকিলে জাতককে জীবনে নিরাশ হইতে হয়। 

( চিত্র--১৫, চিহ--৫1৬। ) 

--( শান্তি) 
১৫২। শিষ্য। কি চিহ্ন শীস্তিময় জীবনের নুচন| করে ? 

গুরু। *ভাগ্যরেখ! ম্পষ্ট্ূপে উখিত হইয়া ও কোনরূপ প্রতিবন্ধক 

না পাইয়া, বৃহস্পতির ও শনির মধ্যস্থলে গিয়৷ সম্পূর্ণ হইলে জাতক সমস্ত 

জীবনে শাস্তিতোগ করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র_১০, চিহ্_৩-৩।) 
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দীবনে-(্ত্রীকর্তৃত্ব) 
১৫৩। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনে নারীকর্তক পরি- 

চালিত হইতে হয়? 
গুরু । (১) হ্বাদয়রেখ হইতে একটী শখ! শিরোরেখার নিকটবর্তী এবং 

হৃদয়রেখা শিরোরেখার সহিত অসংযুক্ত কিংব! (২) শুক্রস্থান হইতে একটা 
শাখ! উখিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া করচতুফ্ষোণে গিয়া! তারকা- 
চিহ্ব-যুক্ত হইলে জাতক স্ত্রীদ্বারা পরিচালিত হইয়। থাকে, কিন্তু শুক্রস্থানে 
একটা তারকাচিহৃ থাকিলে পূর্বকথিতানুরুপ নারীর সহিত বিবাদ হয়; 
এবং ভাগ্যরেখা ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া একটা শাখ৷ শুক্রের স্থানে এবং 

অপরটী মঙ্গলের স্থানে যাইলে উক্ত বিবাদ হইতে বিপৎ উপস্থিত হয়। 

( চিত্র--২৪, চিহ-_৯/১০।১১১২ ) চিত্র-_২, চিহ্ৃ__১১১২।) 

জুয়াচোরী | 
১৫৪। শিষ্য। জুয়াচোরের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন থাকে? 
গুরু। একটা বক্ররেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব হইতে উখিত হইয়া, 

দিতরুয় পর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক জুশচোর হইয়া থাকে । 
( চিত্র--২৫, চিহৃ--৮।) 

জ্ঞান। 

১৫৫। শিষ্য। জ্ঞানী ব্যক্তির হস্তে জ্ঞানস্চক চিহ্ন কি প্রকার ? 

গুরু। একটা সরল রেখা কনিষ্ঠান্গলীর তৃতীয় পর্ব হইতে উথিত 
হইয়া, বুধের স্থান পর্যান্ত আমিলে জাতক জ্ঞানী হইয়৷ থাকে । 

( চিত্র--২৬, চিহ্ন -২।) 
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৫1 

তাকিকত্ব। 

১৫৬। শিষ্া। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক তার্কিক হয়? 
গুর। (১) সমপ্ত অঙ্গুলীন-_বিশেষতঃ অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ 

হইলে, কিংবা ৫২) নখর সকলের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা! প্রসারের পরিমাণ অধিক 
হইলে জাতক তার্কিক হইয়া থাকে । 

তীক্ষদৃষ্টি। 

১৫৭। শিষ্য। জাতকের হস্তে তীক্ষদৃষ্টির হুচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব হইতে ছুই বা তিনটা সরলরেখ। প্রথম 

পর্ব পধ্যন্ত বিস্তৃত ও অন্ুলী সকল ন্চাগ্র এবং শিরেরেখাব শেষভাগ 

শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক তীক্ষদৃষ্টি হহয়! থাকে। 

তীক্ষবুদ্ধি। 

১৫৮। শ্শিষ্য। কি চিহ জাতকের তীক্ষবুদ্ধির স্চন। করিয়! দেয়? 

গুরু। (১) বুধ ও রবির স্থান পরিপুষ্ট, আমুরেখার শেষাংশে একটা 
ক্রুশ চিহু অঙ্কিত, (১) করত্রিকোণেব তৃতীয় কোণ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃতরূপে 

অস্কিত এবং অন্গুলী সকলের দ্বিতীয় পর্ব অন্যান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম ও 

পুষ্ঠতম, (৩) করত্রিকো৭ প্রশস্ত, পরিস্কত ও গোলাপী-বর্ণবিশিষ্ট, (8) কনিষ্ঠার 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্কে কতকগুলি সবলরেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত কিংব! 

(8) কনিষ্ঠ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শিরোবেখার একটী শাখা বুধের স্থানগত 

হইলে জাজ তীক্ষবুদ্ধি হয়। 

( চিত্র--২০, চিহ-_-৩ 3 চিত্র--২ ৭,__চিহৃ__৫ 7 চিত্র ৭, চিহ্ন_-১। ) 

| (রে--৬ £ 
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তীর্ঘমৃত্যুযোগ | 
১৫৯। শিষ্য কি চিহ্ন জাতকের তীর্থমৃত্যুর সুচনা করে ? 
গুরু। করচতুফোণ অপ্রশস্ত এবং বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ 

হইলে জাতকের তীরস্থানে মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে। 

(ভঙ্গ) 
১৬০। শিষ্যা। জাতকের তীর্থমৃত্যুযোগভগ্গের চিহ্ন কি প্রকার ? 
গুরু। করচতুফোণ অপ্রশস্ত হইলেও যদি বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান 

নিয় হয়, তাহ! হইলে জাতকের তীর্থমৃত্যুযোগভঙ্গ হুচিত হয়। 

দক্ষতা । 

১৬১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সব্ধ কর্ধে দক্ষ হইতে 

পারে? 

গুরু। অস্ুলী কল মিশ্র ও নমনীয় হইলে জাতক সর্ব কর্দে দক্গত। 

দেখাইতে সমর্থ হয়। 

দস্তরোগ। 

১৬২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের দস্তরোগর হুচন। করে? 

গুরু। ভাগ্যরেখা ও স্বাস্থ্যরেখ| দীর্ঘ ও বক্র এবং অন্কুলীমমূহের দ্বিতীয় 

পর্ব অন্তান্ পর্বাপেক্ষ] দীর্ঘ নইলে জাতক দস্তরোগে ভূগিয়৷ থাকে। 

দয়া। 

৯৬৩। শিষ্য। কিরূপ চিহনে জাতক দয়ালুভাৰ হয়? 

€ 
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__- লা শা শি শর্কীলী 
গুরু। (১) অনামিকার তৃতীয় পর্ব হইতে একটা কিংব| ছুইটী সরল 

রেখ! দ্বিতীয় পর্ব পথ্যন্ত বিস্তৃত, করচতুক্ষোণ প্রশস্ত এবং কর্রত্রিকোণ স্পষ্- 
ভাবে অস্কিত থাকিলে, কিংবা (২) রবির চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান পুষ্ট হইলে 
জাতক স্বভাবতই দয়ালু হইয়া থাকে । ( চিত্র _২২, চিন্ন__১১।) 

দাম্পত্যস্থখ | 
১৬৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের দাম্পত্যস্থথের বিধান করিয়া 

থাকে? 

গুরু। বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক পুষ্ট ও তাহার উপর একটা ক্রুশ-চিহন 

অস্কিত থাকিলে জাতকের পত্রীর সহিত দাম্পত্য প্রেম অবিচলিত থাকে । 

( চিত্র--২৬, চিহ-__৭। ) 

_-( বিহীনত। ) 
১৬৫। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দাম্পত্যসখবিহীন হঘঘ ? 
গুরু । ৫১) শুক্রস্থান হইতে একটী রেখা আয়ুরেখ। ও শিরোরেখ। 

_উত্তয়বেখা কর্তন করিয়া, হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে, 'এবং উক্তরেখার 

প্রারস্তে ঘবচিহ্ন থাকিলে, (২) উক্ত রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে 

কিংব! ( ৩) বুধের স্থানে স্থিত বিবাঁহরেথা শাখাবিশিষ্ট ব! যবচিহ্যুক্ত হইপে 
জাতক দাম্পত্যন্খবিহীন হয়।৪ ( চিত্র--১৩, চিহন-_৩1৪ । ) 

দার্শনিকত্ব | 
১৬৩। শিষ্য । দার্শনিকের হস্তে কিকি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 

যায়? 

গুরু। করতল মধ্যমাকৃতি, অগ্কুলীকল চতুষ্কোণ ও গ্রস্থিবিশিষ্ট এবং 

ৃদ্ধান্থুলী দীর্ঘ ও অঙ্গুলীর পর্বমকল সমদীর্ঘ হুল জাতক দার্শনিক 

হইয়া থাকে। 

দীর্ঘায়ুঃ | 
১৬৭? শিষ্য। জাতকের দীর্ঘাযুসচক চিহ গ্রিরূপ 

গু । (১) মণিবন্ধের তিনটা রেখ পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত, ও স্বাস্থ্যরেখা 

আম়ুরেখার সহিত অস্পষ্ট বা পৃথক্, (২) করত্রিকোণ প্রিস্কতরূপে আহ্বত, 



(৩) আমুরেখা গোলাপী বর্ণে প্রকাশিত ও শুক্রস্থান সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন 
করিয়া অবস্থিত্ত, কিংব! (৪) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ দীর্ঘ ও স্ুষ্পষ্টরূপে 

অস্কিত ও স্বাস্থ্যরেখা বুধের স্থান পর্যান্ত বিস্তৃত হইলে জাতক দীর্ঘাযুঃ হয়। 

( চিত্র- ২৬, চিহ-__-৫1৬।৮।) 
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ছুরভিসন্ধিপ্রিয়ত । 
১৬৮। শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ছুরভিসদ্ধিপ্রিয় হয়? 

গুরু। শনির স্থানে ত্রিকোণ-চিহন ও মধ্যমার প্রথম পর্বে তাঁরকা-চিহ 
অঙ্কিত থাকিলে জাতক মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ দ্বার। অন্ঠের অনিষ্টাদি করিবার 

জন্ত হুরভিসন্ধিপ্রয় হয়। ( চিত্র--২৭, চিহ্ৃ_-১০।১১।) 

দুর্ঘটনা--( আকন্মিক ) 
১৬৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আঁকম্মিক দুর্ঘটনার গুচনা করে? 
গুরু । (১) হৃদয়রেখ। শিরোরেখার সহিত শনির নিম়স্থানে মিলিত 

হইলে, কিংবা (২) মধ্যমার প্রথম পর্বে তারকা-চিহন থাকিলে জাতকের 

অকন্মাৎ দুর্ঘটন| সংঘটন অবশ্ন্তাবী। ( চিত্র--১৭, চিহ--১৫১৬। ) 

7 বাণিজ্যে ) 
১৭০। শিষা। কি চিহ্ন থাঁকিলে জাতকের বাণিজ্যে দুর্ঘটন| ঘটিয়৷ 

থাকে? 

গুরু । ভাগ্যরেখ! মণিবন্ধ হইতে উিত হইয়া শিরোরেখার নিকটে সম্পূর্ণ 

হইলে জাতকের বাণিজ্যে হুর্ঘটন। ঘটিয়! থাকে। (চিত্র-_-২১, চিহ্ন-_-১০।) 

হুর্বলতা | 
১৭১। শিষ্য। কি চিহে জাতক তুর্বল হয়? 

গুরু। সন্থীর্ণনথবি।শষ্ট অঙ্গুলীসমূহের প্রথম পর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা 
থাকিলে জাতক দুর্বল হইয়৷ থাকে। ( চিত্র-_২১, চিহ--১১।) 

_( বংশানুক্রমিক ) ২. 
১৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বংশাচুক্রমিক দুর্বলতার 

অনুভব করিতে থাকে? 
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 গুরু। উভয় হস্তে আযুরেখার উপব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ্ন থাকিলে জাতক 
বংশানুক্রমে দুর্ধল হইয়া থাকে । ( চিত্র--২৭, চিহ__৬।) 

দৃঢপ্রতিজ্ঞত্ব। 
১৭৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দৃটগ্রতিজ্ঞ হইতৈ পারে ? 
গুরু। (১) তক্নীর তৃতীয় পর্ধে তাঁরকা-চিহ্, করাত্রকোণ পুষ্ট ও কর- 

তল প্রশস্ত এবং বৃদ্ধাঙ্থুণীর প্রথম পর্ব ক্ষুদ্র ও পুষ্ট ও তৎসঙ্গে শুক্রস্থান 
অতা্চ হইলে, €২) বৃহল্পতির ও রবির স্থান পুষ্ট এবং বৃদ্ধাঙুণীর প্রথম পর্ব 
দীর্ঘ ও বিস্তৃত, অথব! (৩) হ্্নু়রেখা বৃহস্পতির স্থানে শাখাবিশিষ্ট হইলে 
জাতক স্বভাবতঃ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ( চিত্র--২৮, চিহ--81৫1১। ) 

১৭৪। শিষ্য । দেহাত্ববাদীর হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহছ দেখিতে 
পাওয়া যায়? 

দেহাত্ববাদ। 

গুরু । (১) তজ্জনীর তৃতায় পব্বে তারকা-চিঙ ধা (২) করত্রিকোণ 
সাতিশয় মলিন, করতল দীঘ ও প্রশস্ত, বুদ্ধাস্থুলী ক্ষুদ্র ও শুক্রের স্থান 

সাতিশয় গ্রণস্ত হইলে জীতক দেহাস্মখাদী হয়।  (চিত্র--২৮, চিহ-_-৪8 1) 

দোষদর্শিতা | 

১৭৫। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দৌবদর্শা হয়? 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা বৃত্ত- 

চিহ্ন, কিংব! (২) বৃদ্ধাঙ্ুলীর প্রথম পর্বে ছুইটা তারকা-চিহ্ন, বুধের ও চন্দ্রের 

স্থান উচ্চ ও স্বাস্থারেখা চন্ত্রস্থান পর্য্যন্ত বিভ্বৃত হইলে জাতক দোদর্শী হয়। 
( চিত্র_৮, চিহ-_-২।১০ ) চিন্র--১৩, চিহ--১৩।) 

দৌর্ভাগ্য । 
১৭৬।, শিষা। কি চিহ্ন জাতককে ঢুাগ্য করিয় থাকে? 

গুর। আযুরেখার ও শিরোরেখার সহিত হদয়রেখার মিলন হইলে 

জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। ( চিত্র-__২৮, চিহ---১।) 
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-_-( অপরিচিত লোকহেতুক ) 
১৭৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অপরিচিত ব্যক্তি হইতে 

দৌর্ভাগা সংঘটিত হয়? 

গুরু ।. মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে অপরিচিত ব্যক্তি 

হইতে জাতকের দৌর্ভাগ্যদংঘটন হইয়া! থাকে। ( চিত্র- ২৭, চিহ-_-৯।) 

--( পীড়াজনিত ) 
১৭৮। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের পীড়াজনিত দুর্ভাগ্য উপ- 

স্থিত হয়? | 

গুরু । আয়ুরেখ ও শিরোরেখার সহিত হৃদয়রেখার মিলন হইলে 
জাতকের পীড়াজনিত ছূর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। উক্ত চিহন এক হস্তে 

থাকিলে জাতক উৎকট গীড়ায় ভূগিয়া৷ থাকেন; কিন্তু উভয় হস্তে থাকিলে 

জাতকের সেই পীড়ায় মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । ( চিত্র_২৮, চিহ-__১। ) 

_(বাল্যে ) 
১৭৯ | শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে বালাকালেই জাতককে ছূর্ভাগ্য 

হইতে হয়? | 
গুরু । (১) কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ চিহ্ন আযুরেন ও ভাগ্যরেখা 

-_ উভয়েরই প্রারস্তে থাকিলে জাতককে বাল্যকালেই দুর্ভাগ্য হইতে হয়। 

( চিত্র-_২৭, চিহ_-৭1) 

_(স্ত্রীলৌকজন্য ) - 
১৮০। শিষ্য। কি-চিহু জাতকের স্ত্রীলোকজন্ত দৌর্ভাগ্য সংঘটন 

করাইয়৷ দেয়? 

গুরু । শুক্রস্থানে | বৃদ্ধা্ুলীর দ্বিতীয় পর্বের নিয়ে একটা তারক।- 

চিহ্ন থাঁকিলে স্ত্রীলোকের জন্ত জাতককে দুর্ভাগ্য হইতে হয়। 
( চিত্র-২৭, চিহ্ৃর--৮1) 

দ্যুতপ্রিয়তা । 
১৮১। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দু[তক্রীড়ায় আসক্ত হয়? 



দ্যুঙপ্রিরত।-ধনলিপন। ] রেখাদি-বিচার । ৪৭ 
৮ এশা 

গুরু। শিরোরেখা দীর্ঘ সুক্ম ও গড়ানে এবং মধ্যমা ও অনামিক।-_ 
সমানাকুৃতি হইলে ও উত্তয় হস্তে রবিরেখা ্ুম্পষ্টরপে অধ্বিত থাকিলে 
জাতক দ্যুতক্রীড়ার় রত হয়। 

( চিত্র_-২৮, চিহ_-২।৩১২) চিত্র_১, চিহ্ন_-১৮।) 

১২ ৬ ৮৮ হিলি 

| ধ] 
ধনপ্রাপ্তি--( উইলে ) 

শিষ্া। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ঘূত ব্যক্তির উইল দ্বার! 

ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) মধামাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্বে কতকগুলি রেখা সরলভাবে উিত, 
(২) মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ের একটার উপর একটা হুঙ্মাকোণ চিহ্ন বা (৩) মণি- 

বন্ধস্থ কোন একটী বলয়ের উপর একটা ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কিংব! (৪) 
শিরোরেখার অন্ুগগীরেখ! তাহার অন্ুবন্তী হইলে, অথবা (৫) রবিস্থানে একটি 

রেখা গভীররূপে অস্কিত থাকিলে, জাতক মুত ব্যক্তির উইল্দ্বার ধনলাভ 

করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র--২৮, চিহ__ ৬৭1৮৯১২। ) 

ধনলিপ্দ। ৷ 

১৮৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের ধনলিগ্ন। বলবতী হয়? 

গুরু। (১) শিরোরেখ। করতলের এক পার্খ্ব হইতে অপর পার পর্যাত্ত 
বিস্তৃত হইলে, (২) অনামিকা চতুক্ষোণ ও শিরোরেখ! ও হৃদয়রেখা অপেক্ষা 

স্থম্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকিলে, (৩) মধামার ও অনামিকার তৃতীয় পর্ব 'গ্ঠান্ত 

পর্বাপেক্ষ। 'দীর্ঘতম চতক্ষোণ ও অপ্রশস্ত হইলে, ধকংবা (৪) বৃদ্ধাঙ্থুলী কর- 

তলাভিমুখে বক্র ও রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতকের ধনলিগ্গ! 
বলবতী হয়। ( চিত্র--৩০। চিহ---১২।28161৬। ) 



পা 

৪৮ . :. সামুদ্রিক  ধলিগগা-ধবতা 

_(অশ্যে) | 
১৮৪ 1 শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হৃদয়ে অসীম ধনলিগ্া। 

অনুক্ষণই জাগিতে থাকে ? 
গুরু। (১) কবতল হাদয়রেখাশূন্য হইলে কিংবা! ( ২) বুধের স্থান উচ্চ 

ও হৃদয়রেখ! হইতে একটী শাখ! উখিত হইয়া, বুধের স্থানে উপনীত হইলে 

জাতকের ধনলিগ্পার কখনই শেষ হয় না । 

( চিত্র--২০, চিহ---১ ) চিত্র_-২৯, চিহ্ন--৫1 ) 

ধনবর্তী। 

১৮৫ | শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধনবান্ হইতে পারে ? 

গুরু। (১) একটা সরলরেখ৷ আয়ুরেখ হইতে উখিত হইয়৷ রবি- 

স্থানে উপস্থিত, (২) রবিস্থানে বু সরলরেখা তারকাচিহ্থের সহিত 

অঙ্কিত, (৩) শিরোরেখার অন্থুগরেখা তদনুবর্তী, (৪) রৰিরেখা উভয় হস্তে 

পরিষ্কৃত ও বৃদ্ধান্ুলীর প্রথম পর্বের পার্থদেশে এড়োরেখা বিস্তৃত, (৫ ) একটা 

সরলরে: মণিবন্ধ হইতে উথিত হইয়া স্বাস্থ্যরেখ! কর্তন করিয়! রবির স্থানে 

উপনীত, (৬ ) তর্জনীর তৃতীয় পর্ব কতিপয় তির্ধ্যক ( টেচ্চা ) রেখাযুক্ত ও 

উভয় হস্তে অনুগরেখা! আয়ুরেখার অনুবন্থীত, (৭) উভয় হস্তে রবিরেখা 

অপ্রশস্ত, গভীর ও সরল এবং অন্ত কোন রেখাদ্বার৷ অকর্তিত, (৮) শনি 

কিংবা! বুধের স্থানে বছ সরলরেখ! পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, করত্রিকৌণমধ্যে 

তারকাচিহন বিরাজিত, (৯) মণিবন্ধের প্রথম বলয়ের উপর একটা ত্রিকোণ 

কিংবা কুশচিহন অবস্থিত এবং একটা সরলরেখা শিরোরেখ! হইতে উথ্িত 

হইয়! বৃহস্পতিস্থানগত, কিংবা! ( ১০) একটা অথবা কতকগুলি রেখ! আয়ুরেখ৷ 

হইতে উখিত হইয়| শিরোরেখা ও হৃদয়র্খ! কর্তন করিয়! বৃহম্প তর অথবা 

রবির স্থান পর্যন্ত গ্রন্থত হইস্ল জাতক ধনবান্ হইয়া থাকে । 

( চিত্র--৫) চিহ্--৪ 7 চিত্র_-২৮, চিহ্ন-_-৮৯1১০1১১1১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭ ; 

চিত্র__-২৯, চিহ্ন -২1৩৪। ) 



ধর্শুপরিবর্তন-ধর্দীনুরাগ। ] রেখাদি-বিচার। ৪৯ 
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ধন্মপরিবর্তন | 
১৮৬ | শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক র্মপরিবর্তন করিতে 

বাধ্য হয়? 

গুরু। ভাগারেখা হইতে কতকগুলি শীখা মণিবদ্ধীভিমুখে , আদিলে, 

রবিস্থানে ম্পট্ ব৷ ্রুশচিহ্ন থাকিলে জাতক স্বতই ধর্মপরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়৷ থাকে? ( চিত্র--২৯, চিহ-_-৬৭।৮।) 

--(জ্ত্রীমন্ত্রণায় ) 
১৮৭। শিষ্য। কি চিহ* থাকিলে, জাতক স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় মু 

হইয়া ধর্মপরিবর্তন করিয়া থাকে? 

গুরু । (৫১) কতকগুলি রেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব হইতে উখিত 

হইয়া, প্রথম পর্ব পধ্যন্ত বিস্থৃত হইলে, কিংবা (২) শুক্রবন্ধনী পরিষ্কতভাবে 

অঙ্কিত ও একটি রেখ! দ্বারা রবিস্থানের নিম্নে কণ্তিত হইলে জাতক 

স্রীলোকের মন্্ণায় ধর্মম পরিবর্তন করিয়! থাকে। | 
( চিত্র-- ২৯, চিহ__৯১০।১১।) 

ধন্মভীরুত। | ০ 
১৮৮। শিষ্ঠ। হস্তে কিন্রপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধন্মভীর হয়? 

গুরু । বৃদ্ধান্থুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব স্থুপুষ্ট, এবং বৃহস্পতিস্থান যথা- 
নুরূপ উচ্চ হইলে, জাতক ধন্মভীরু হইয়। থাকে। 

ধন্মশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধান | 
১৮৯। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্শশান্ত্রের সত্যানুসন্ধানে 

রত থাকে? 

গুরু। অন্কুলীসকল স্থুলাগ্র এবং বৃদ্ধানুলী পুষ্ট হইলে জাতক ধর্শুশান্ত্রের 

সত্যান্থসন্ধায়ী হয়। 

ধশ্মানুরাগ । 
১৯০। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের ধর্মানুরাগ্র সুচনা করে? 

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয পুষ্ট ও তর্জ্নীর এথম পর্ব অন্থান্ত 

রে? 
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পর্ববাপেক্ষ! দীর্ঘ কিংব! (২) করচত্ুক্ষোথের মধ্যে জ্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়! 

থাকিলে জাতকের ধর্মান্থরাগ প্রবল হইয়৷ থাকে । 
( চিত্র--২৯, চিহৃ-_-১২১৩। ) 

ধর্নো অশ্থিরম্তিত্। 
১৯১। শিষ্য। কি চিহ্কে জাতক ধর্মে অস্থিরমতি হয়? 

গুৰক। (১) করতল বিস্তৃত ও কঠিন এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে কতকগুলি 

রেখ! অস্কিত, কিন্বা (২) হস্তাঙ্ুলী করতল অপেক্ষা! দীর্ঘতম এবং উভয় হস্তে 

তৃতীয়াঙ্গুলী স্থলাগ্র হইলে জাতকের ধর্মে মানসিকী অস্থিরতা জন্মাইয়। 

থাকে । ( চিত্র_-৩০, চিহ্-_৭1) 

ধর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞত। | 
১৯২। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্শে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়? 

গুরু । বৃহস্পতির নিয়স্থ মঙ্গলেব স্থান উচ্চ ও বুদ্ধাঙ্থুলী পরিপষ্ট হইলে, 

জাতক ধর্মের রক্ষাসন্বন্ধে দৃঢগ্রতিজ্ঞ হইয়৷ থাকে । 

ধর্ম্নে ভক্তি । 

১৯৩ । শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সকল ধর্মে ভক্তি প্রদর্শন 

করিতে সমর্থ হয়? ৃ 

গুরু । বুহুম্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্র-- এই সকণ গ্রহের 

স্থান উচ্চ তর্জনী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, ও করচতুক্ষোণ বিস্তৃত হইলে জাতক 
সকল ধর্মের বিভিন্নভাবে উপেক্ষ। না করিয়। সমজ্ঞানে নির্বিবাদে ভক্তিসাম্য 

রাখিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র-২৯, চিহ্_১৬।) 

ধর্থ ভ্রান্তবিশ্বী"। 
১৯৪। শিষ্য। কি চিহ্ৃ থাকিলে জাতকের কুসংস্কারবশে ধর্মে ভ্রাস্ত- 

বিশ্বীস জঙ্মিয়া থাকে? 

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও ক্ুশচিহ্ন সমন্বিত, (২) 

শনির নিয়স্থ করচতুষ্কোণে ক্রুশ ও শনির স্থানে ভ্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত, (৩) 

উভয় হস্তে মধ্যম স্ুলাগর ও প্রথম পর্ব পরিপুষ্ট অথব| (৪) করতল সাতিশয় 



ধর্মে ত্রান্তবিশ্বার-ধীশক্তি অনুজ্বল। ] রেখাদি-বিচার | ৫১ 

শি টি 

কঠিন কিংবা কোমল, চন্দ্রের স্থান পরিপুষ্ট, অস্গুলীসমূহ কৃশ ( সরু.) ও বৃদ্ধা- 

সবলী ক্ষুদ্র হইলে জাতক কুসংস্কীর বশে ভ্রান্তবিষ্বাসে ধন্মসাধন্,রত হয়। 

( চিত্র__২০, চিহ্ন _-৭1৮।৯।) 

ধন্মোম্মীদ । 
১৯৫। শিষ্য । হস্তে কি চিন্ত থাকিলে জাতক ধম্মোন্সত্ত হইয়। থাকে? 

গুরু। (১) শিরোরেখার আরগ্তস্থল হইতে একটী বেখ! উখিত হইয়া 

বৃহম্পতির স্থান বেষ্টন করিয়া, শনির স্থানে আসিয়। সম্পূর্ণ হইলে, কিংবা 

(২) করতল কোমল ও বৃহপতির স্থান পাতিশয় উচ্চ হইলে জাতককে 

ধন্মোন্মত্ত হইতে হয়। ( চিত্র-২৯, চিই--১৭।) 

ধর্মোপাঁনায় আসক্তি । 
১৯৬। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ধম্মোপাসনায় আত্মোং- 

সর্গ করিতে রত হয়? 

গুরু । হৃদয়রেখা অনুগরেখার সহচারী এবং বুদ্ধান্ুলী বৃহৎ ও শুক্রস্থান 

উচ্চ হইলে জাতক ধর্থের উপামনাদি বিষয়ে স্বতই আত্মোৎসর্গ করিতে 

রত হয়। ( চিত্র--২৯, চিহ্নৃ-_-১৪। )* 

ধীশক্তি। 
১৯৭। শিষ্য। কি চিষ্ছ জাতকের ধীশক্তির সুচনা করে? 

গুরু। (১) রৰির স্থান পরিপুষ্ট ও বুধের স্থান উচ্চ, (২) আয়রেখার 

শেষভাগ ক্ুশচিহৃযুক্ত, (৩) করব্রিকোণের তৃতীয় কোণ প্রশস্ত ও সুস্পষ্ট, 

(৪) সকল অন্গুলীরই দ্বিতীয় পর্বব পুষ্ট, (৫) করত্রিকোণ সুস্পষ্টভাবে আঙ্কিত 
রেখ! দ্বারা পরিবদ্ধ, (৬) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পব্বে কতকগুলি সরল 

রেখ আঁঙ্কত কিংবা (৭) কনিষ্ঠা অপেক্ষারুত দীর্ঘ ও খিরোরেখার একটি শাখা 

বুধস্থানগত হইলে জাতক বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়। থাকে । 
( চিত্র--৩০, চিহ_-৮1৯/১৯।১১ ) চিত্র-৪, চিহ--১। ) 

( অনুজ্জবল ) 
১৯৮। শিষ্য । কি চিহৃ জাতকের ধীশক্তির অনুজ্ঞলতার প্রকাশ 

করিয়। দেস্ব? | 



৫২ সামুদ্রিক [ বীশক্তি অনুজ্জল-ধৈধ্য । 

গুরু । ৫১) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব হইতে উত্িত একটী সরল রেখা প্রথম 
পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত, (২) শিরোরেখা বিবর্ণ ও স্থূল, কিংবা (৩) ভাগ্যরেখ। 

শিরোরেখা হইতে উখিত, উহার সহিত বৃহস্পতির রবির ও বুধের স্থান নিয় 

হইলে প্রায়ই জাতকের ধীশক্তির অনুজ্জলত! প্রকাশ পাইয়া থাঁকে। 

( চিত্র__৩০, চিহৃ-_-১৩ 3 চিত্র__১২, চিহ্ু--১। ) 

_-( ছুর্ববল ) 
১৯৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ধীশক্তির দৌর্বল্যের সুচনা করে? 
গুরু। (১) রবির, শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উভয় হস্তে নিয়, শিরোরেখা 

দ্র, ও স্থূল, এবং করতল সাতিশয় কঠিন কিংবা (২) করতল দীর্ঘ, অন্ধুলী- 

গুলি ক্ষুদ্র ও করচতুক্ষোণের মধ্যস্থল বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতকের ধাঁশক্তি 

দুর্বল হইয়। থাকে । ( চিত্র-_৩০, চিহ্ব---১৪ 7 চিত্র__-২৯, চিহন--১৮।) 

_(সপুরস্কার) 
২০০। শিষ্য। কি চিহ্ক থাকিলে জাতক স্বীয় ধীশক্তির জন্ত পুরস্কার 

পাইয়া থাকে ? 

« গুরু। উভয় হস্তে রবিরেখা ম্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতক তাহার 

অসাধারণ ধীশক্তির জন্য অর্থাৎ নব নব উন্মেষশাঁলিনী প্রজ্ঞা বা প্রতিভার 

জন্য, উপযুক্ত পুরস্কারলীভে সমর্থ হয়। « ( চিত্র__৩০, চিহ্ন__১২।) 

ধৈর্য্য | 
২০১। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধীরম্বভাবসম্পন্ন হয়? 

গুরু। বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় পুষ্ট হইলে জাতক ধীর 

হয়; এবং তাহার স্বাভাবিক ধৈর্যের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া! গিয়৷ থাকে । 
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(ন) 

নাঁট্যাভিজ্ঞতা ৷ 
২০২। শিষ্য । নাট্যকারের হস্তে কি চিহ্ন "াকিলে তাহাৰ স্বকর্মেব 

অভিজ্ঞতা সুচিত হয়? 

গুক। অনামিক! স্লাগ্র ও বৰিব স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উত্তম নাটা- 

কার হইয়া স্বীয় অভিজ্ঞত| দেখাইতে পারে । এ 

নাস্তিকত্ব । 
২৯৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে নাস্তিক কবে ? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে বৃহস্পতিব স্থান নিম্ন ও অগ্ুলী সকলের প্রাথম 

পর্ব অন্ঠান্ত পর্ব অপেক্ষা ক্ষুত্র কিংবা (২) শনির নিমস্থ মঙ্গলেব ক্ষেত্রে 

একটি ক্রুশ চিহ্ন, অর্গুলী সকল দীর্ঘ, ও দ্বিতীয় পর্বব পুষ্ট হইলে জাতক 

নাণ্তিক হইয়া! থাকে । ( চিত্র-_৩০, চিহ-_১৫.এ ) 

নিঃস্বার্থপরতা৷ 
২০৪ শিষ্য। [কি চিহন জাতকের নিঃস্বার্থপরতাব স্থচন! করে? 

গুরু। কনিষ্টান্ুলী ক্ষুদ্র ও হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও শাখাবিশিষ্ট 

হইলে জাতক নিঃক্বার্থভাবে কর্মানুষ্ঠানে বত হইতে পারে। 

নিদ্রালৃত৷ । 
২০৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বভাবতঃ নিদ্রালু হয়? 

গুরু। (১) করব্রিকোণ নিয়, অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ও চন্ত্রস্থান উন্নত 

কিংব। (২) মণিবন্ধে কেবল একটি বলয় সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া! থাকিলে 

জাতক নিড্রীলু হয়। 

নিন্দনীয় মৃত্যু | 
২০৬। পিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের নিন্দনীয় মৃত্যুর সুচন4 করে? 
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গুরু। .(১) কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্বে ছুইটী তারকা-চিহু অস্কিত থাকিলে, 

কিংবা (২. ভাগ্যরেখ! রক্তবর্ণ এবং মধ্যমান্থুলীর তৃতীয় পর্ব পধ্যস্ত বিস্তৃত 

হইলে জাতকের নিন্দনীয় মৃত্যু অবস্তস্তাবী। ( চিত্র--২, চিহ্ৃ_-৩৮। ) 

নির্দয়ত।। 
২০৭। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বাভাবিক নির্দয় হয়? 

গুরু । করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ সাতিশয় প্রশস্ত হৃদয়রেখা অস্পষ্ট, 

ও করচতুক্ষোণ সন্কীর্ণ হইলে জাতক স্বভাবতঃ নির্দিয হইয়! থাকে। 

নির্ববোধত্ব। 

২০৮। শিষ্য । নির্বোধ ব্যক্তির হস্তেকি বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার স্বভাবের 

সুচনা করে ? 

গুরু। (১) শিরোরেখ! প্রশস্ত এবং বিবর্ণ, করতল কঠিন ও রৰির স্থান 
নিয়, (২) একটী গভীর সরলরেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব 

র্ধ্যন্ত বিস্তৃত কিংবা (৩) ভাগ্যরেখা শিরোরেখ। হইতে উখিত হইয়া শনি- 
স্থানগত এবং বৃহস্পতির, রবির ও বুধের, স্থান নিম্ন হইলে জাতক নির্বোধ 

হইয়া থাকে। ( চিত্র--৩০, চিহ---১৩) চিত্র--১১, চিহন__১।) 

নির্ভৎ সকত্ব | 

২৪০৯। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতককে নির্ভংসক হইতে হয়? 

গুরু। চন্দ্রের স্থান নিয় ও শনির স্থান সাঁতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক 

অতান্ত ভৎসনাপ্রিয় হয়; অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বথা অন্যের দোষ ক্রটা 

দেখিয়া! তজ্জন্য ভত্সনা করিতে, থিট খিটু করিয়া তাহার প্রতি যথেষ্ট তির- 

স্কার করিতে রত থাকে । 

নির্লজ্জত| | 
২১০। শিষ্য । কিরণ চিহ্ন থাকিলে জাতককে নির্লজ্জ হইতে হা? 
গুরু। শুক্র ও বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক লজ্জাহীন 

হইয়া! থাকে । 
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$ 

নিষ্ঠরতা। 
২১১। শিষা। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক নিষ্ঠকু হইয়! থাকে ? 

গুরু। (১) করতল হৃদয়রেণাশৃগ্ত, এবং আয়ুরেখ। ও শিরোরেখ 

লোহিত বর্ণের আর উক্ত ছুই রেধাব মধ্যে ব্যবধান অধিক হইপে) (২) কর- 

চতৃক্ষোণ অপ্রশস্ত ও লোহিত বর্ণের বেখ৷ দ্বারা নিবদ্ধ এবং হৃদয়রেখ! ক্ষুদ্র 

ও মঙ্গলের স্থান সাঁতিশগ্ন উচ্চ হইলে, কিংবা (৩) হস্তস্থ নখরনমূহে গ্বেতবর্ণেব 

দাগ থাকিলে জাতক নিষ্ঠর হইয়া! থাকে । 

( চিত্র-_২*, চিহৃ_-১ চিত্র__-৩১, চিহৃ--২৩।৪ |) 

নীচতা | 

২১২। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের '্রবৃত্তি নীচভাবা- 

পন্ন হয়? 
গুরু। (১) করচতুক্ষোণ অতান্ত অপ্রশস্ত কিংবা! (২) বৃহম্পতিব রবিব 

ও শুক্রের স্থান অত্যন্ত নিম্ন এবং হব্দয়রেখা অম্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইলে 

জাতকের প্রবৃত্তি অত্যন্ত নীচভাবাপন্ন হয়। 

শীচপ্রকৃতিত্ব | 

২১ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নীচ প্রকৃতির হয়? 

গুরু । শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যস্থিত স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও বৃহ- 

ম্গতির রবির ও শুক্রের স্থান সমতল ও হ্ৃদয়রেথ৷ মলিন হইলে জাতকের 

প্রকৃতি নীচভাবাপন্ন হইয়! থাকে। 

নৈপুণা । 

২১৪ শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সর্ব কর্মে নিপুণ হইতে 

পারে? 

গুরুণ ৫১) হস্ততল দীর্ঘ, অঙ্গুল:সকল শু৩/কাব এবং প্রথম পর্ব সকল 

পুষ্ট, (২) হ্ৃদয়বেখা ও শিরোরেখা স্ুম্পষ্টরূপে 'ঙ্কিত এবং আয়ুরেথার 

শেষভাগে একটা ত্রিকোণ-চিহ্ন অবস্থিত। (৩) করতল হদদরেথাশূন্ভ এবং 
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ৃদ্ধান্থলীর দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট কিংবা (8) কনিষ্ঠান্থলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও 
শুণ্ডাক্ৃতি হইলে জাতক সমস্ত কর্শে নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--২৫, চিহ-_-৯ ) চিত্র-_২০, চিহ্ৃ_-১।) 

_( অভাব ) 
২১৫। শিষা। কি চিহ্কে জাতক নৈপুণ্যশূন্ত হয়? 
গুরু। (১) মাঘুরেখ! শিরোরেখার সহিত মিলিত না হইলে, ও অস্তুলী- 

সকল স্থুলাগ্র ও করতল কোমল হইলে, কিংব! (২) শিরোরেখ! সরলতাবে 
অঙ্কিত, কনিষ্ঠ! ক্ষুদ্র এবং গ্রন্থিসকল পুষ্ট হইলে, জাতক কখনই কোন 
ব্যাপারেই নিপুণত৷ (দখাইতে পারে না । ( চিত্র-_৩১, চিহ্নৃ_-১।) 

নৈয়ায়িকত্ব। 
২১৩। শিষ্য। কি চিহ্বে জাতক নৈয়ায়িক হইতে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) চন্তরন্থানে ত্রিকোণ-চিহন এবং বৃদ্ধান্থুলীর দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ ও 

প্রশস্ত হইলে, কিংবা (২) হস্ত কোমল ও অস্গুলীসমুহ চতুক্ষোণ হইলে, জাতক 
্যায়ণাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকারলাঁভ করিয়! নৈয়ায়িক হইতে সমর্থ হয়। 

ও ( চিত্র-_৩২, চিহ্ৃ__১।) 

নৈঠিকত্ব-ব্রহ্মচ্যয-_( কৌ মার্য্য ) 
২১৭। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে, স্ব স্ব পাত্রত্ব অনুসারে নৈষ্ঠিক 

ব্রহ্মচারী হইতে অথবা চিরকুমার থাকিয়া, বিশুদ্ধভাবে জীবন অতিবাহিত 

করিতে সমর্থ হয়? 

গুক। কনিঠাঙ্ুলীর প্রথমপর্কবে একটা ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, ও বৃহস্পতি, 

শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, শুক্র_-এই সকল গ্রহের স্থান উচ্চ,__বিশেষতঃ বৃহস্পতির 

স্থান যথে্ উন্নত হইলে, জাতক বিবাহ না করিয়া বিশুদ্ধভাবে নৈষ্টিক- 

্রহ্মগারী হইতে সমর্থ হয়) অথবা স্বীয় পাত্রত্ব অনুসারে কৌমার্য্যরক্ষা 

করিতে পারে। ( চিত্র--৩২, চিহ্ৃ--৪। ) 

নৌমজ্জনে মৃত্যু । « *. 
২১৮। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, নৌকাযোগে জলপথে যাইতে 

যাইতে নৌকা ভঙ্গে জলমগ্ন ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়? 



নৌমজ্জনে মৃত্যুপক্ষাঘাতে মৃত্যু। ] রেখাদি-বিচার । ৫৭ 
তি 

গুরু, (১) শিরোরেখার চন্দ্রাভিমুখী শাখার উপর তারকা-চিহু বা একটি 

সথগ্মুকোণ-চিহন অঙ্কিত কিংবা (২) কোন সরলরেখ মগিবন্ধ' হইতে উত্থিত 

হইয় চন্দ্রের স্থানগত এবং উহ্হার উপর তারকা-চিহন অঙ্কিত হইয়৷ থাঁকিলে, 

নৌকা ভগ্ন হওয়ায়, জাতককে জলমগ্র হইয়া মৃত্যুমুখে পতিভ হইতে হ্য়। 
( চিত্র__৩১, চিহ্ৃ-_১1৩/৫।৬৭৮। ) 

ন্যাঁয়সঙ্গতবিচাঁর । 
২১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক গ্াায়সঙ্গত বিচারে স্বীয় 

বিবেকশক্তির পরিচয় দিতে পাবে? 

গুরু । (১)অন্কুলী সকল চতুফোণ, ক্ষুদ্র ও গ্রন্থিযুক্ত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় 
গ্রন্থি পুষ্ট; (২) করতল অঙ্গুলীর সহিত সমদীর্থ এবং সকল অস্কুলীরই 

দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ কিংবা (৩) চন্দ্রের স্থানে একটা ত্রিকোণ-চিহ্ ও বৃদ্ধানুলীর 
দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট ও দীর্ঘ হইলে জাতক ন্যায়সঙ্গত বিচারে স্বীয় বিবেকশক্তির 

পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র--৩২, চিহ__১1) 

রী ীী্ি 

1 

[পপ 

পক্ষাঘাত । 

২২০। শিষ্য। কিরূপ চিক থাকিলে জাতক পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত 

হয়? 

গুরু । উভয় হস্তে শনিশ্থানে তাবকা-চিহন থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত 

রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ( চিত্র__৩১, চিহ্ৃর_-১১।) 

পক্ষাঘাতে মৃত্যু ৷ 

২২১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের পক্ষাঘাতবোগে মৃত্যু 

ঘটিয়া থাকে? 

৫র--৮ 



৫৮ | সামুদ্রিক [পক্ষাঘাতে মৃত্যু-পরিণামদর্শিত।। 
শত 

গুরু । উভন্ন হন্তেই আময়ুরেখার শেষভাগে একটি তারকা-চিহ্ন 

ও ভাগারেখার ,শেষভাগে অপর একটি তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের 

পক্ষাঘাতরোগে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। ( চিত্র__৩১, চিহু--১১/১২। ) 

পদ্যরচনা | 

২২২। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পদ্যরচন৷ করিতে সমর্থ হয়? 

গুরু। অন্ুলীসমূহ গ্রন্থিশূন্ঠ, বৃদ্ধানুলী ক্ষুদ্র, এবং চন্রস্থান পুষ্ট হইলে 

জাতকের পদ্যরচনার শক্তি আছে, বুঝিতে পারা! যাঁয়। 

পদ্যামোদিতা | | 
২২৩। শিষ্য। কি চিহ্ধ থাকিলে জাতক দ্যামোদী হয়? 

গুরু। চনত্্রস্থান উচ্চ, শিরোরেখ! দীর্ঘ ও গড়ানে এবং অগ্গুলীসমূহ 

শুগ্ডাকার হইলে জাতক পদ্যপাঠে সাতিশয় আমোদান্থুভব করিয়া থাকে । 

( চিত্র-_৩২, চিহ__২।) 

পরধন্মে আসক্তি । 
২২৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক পরধর্ম্মে আসক্তি প্রকাশ 

করিয়া থাকে ? | 

গুক। শনির নিয়স্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক 

পরধর্ম্ে আসক্তিপ্রকাশ করিয়। থাকে। ( চিত্র-- ৩০, চিহ__-১৫।) 

পরনিন্দা ( অপাক্ষাতে ) 
২২৫। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাক্ষাতে পরনিন্দা করিয়া থাকে? 

গুরু। রবিস্থানে অর্দচন্ত্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাক্ষাতে 

পরনিন্দ। করিয়া থাকে। ( চিত্র_৩১, চিহ্ৃ-_-৯।) 

পরিণীমদশিতা | 
২২৬। শিষ্য। পরিণামদর্শী ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া যায়? রর 

গুরু। (১) মধ্যম! চতুফষৌণ, বৃদ্ধাঙ্থুলী বৃহৎ এবং উহার দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট, 
(২) শনির স্থান স্ুম্পষ্ট, অথবা (৩) স্থুলাগ্র ব| শুওাকৃতি অঙ্ুলীর গ্রস্থিগুলি 



পরিণামদর্িতা-পাঠপ্রিয়তা।]  রেখাদি-বিচার। ৫৯ 
সিডর ররর 
পুষ্ট হইলে, এবং আযুরেখার ও শিরোরেখার সংযোগে একটি কোণ সুস্পষ্টরূপ 
অস্কিত হইলে জাতক পরিণামদর্শী হইয়া! থাকে । ( চিত্র_২, চিহ-_৭1) 

পরিপাট্যপ্রিয়তা । 
২২৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পরিপাটা ভালবাসে + 
গুরু । অনুলীসমূহের গ্রাথম গ্রন্থিগুলি পুষ্ট ও প্রথম পব্ব চতুষ্কোণ 

হইলে জীতক পরিপাটা ভালবাপিয়। থাকে।  ( চিত্র_-১৯, চিহন_-১৩।১৪। ) 

পরিশ্রমপরায়ণত্ব ! 
২২৮। শিষ্য । কি চিহ্ৃ'থাকিলে জাতক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক হয়? 

গুরু । (১) বুধের ও মঙঈলেব স্থান উচ্চ হইলে, (২) অর্গুলীসমূহ স্থুলাগ্র, 

হস্তত: কঠিন ও কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব অন্টান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম হইলে 

জাতক পরিশ্রম করিতে ভালবাসে । 

পরিশ্রমিতা | 
২২৯। শিষা। কি চিহ্বে জাতককে পরিশ্রমী বলিয়া জান! যায়? 

গুরু। কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, বৃহস্পতির ও মঙ্গলের 

স্থান উচ্চ হইলে, জাতক পরিশ্রমী হইয়া থাকে। ইহার সহিত মণিবন্ধস্থ 

বলয়্রয় শৃঙ্ঘলাকার , কিন্তু শরল ও অবিচ্ছিন্ন হইলে জাতকের পরিশ্রমান্ুরূপ 

অর্থলাভ হইয়া থাকে। ১০ পৃষ্ঠায়__৩৭ অন্ুবন্ধ। ( চিত্র--২৫, চিহ__-৭1) 

পশুপালনপ্রবৃত্তি | 
২৩০ | শিষা। কি চিহ্ন জাতকের পণশুপালনপ্রবুত্তিব স্থচন! কবে? 
গুরু । অঙ্গুলীব প্রথম পর্ব অপব সকল পর্বাপেক্ষ। ক্ষদ্র ও মধামারর 

অগ্রভাগ চতুষ্ষোণ হইলে জাতকের পণুপালনে প্রবৃত্তি জীনিয়া'থাকে। 

পাঁঠপ্রিয়ত। | 
২৩১০। শিষ্য। হন্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতুক পাঠপ্রিয় হয়? 

গুরু । তর্জনী দীর্ঘ ও শুণ্ডাকারবিশিষ্ট, শনির ও রবির স্থান উচ্চ, এবং 

শিরে রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতক পাঠ করিতে ভালবাসে । 



৬০ 

গুত্য | ৃ 

২৩২। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের পাগ্ডিতোর সুচন! করে? 

গুরু । (১) শনির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, (২) একটি সরলরেখা 

অনামিকার *তৃতীয় পর্ব হইতে উখিত হইয়া! প্রথম পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত 
থাঁকিলে, অথব! (৩) একটি বা দুইটি সরলরেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব হইতে 
উথিত হইয়া, দ্বিতীয় পর্ব পধ্যন্ত যাইলে জাতক পণ্ডিত হইয়৷ থাকে। 

( চিত্র--২৯, চিহ--১১।১৯। ) 

পারদর্শিত| | | 
২৩৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সমস্ত কর্মের পারদর্শিতার হুচন! 

করে? 

গুরু। (১) কনিষ্ঠান্্লী শুপগ্ডাকার ও বহরেখাযুক্ত, (২) শিরোরেখা শাখা- 

বিশিষ্ট এবং রবিরেখা স্ুম্পষ্ট অঙ্কিত হইলে জাতক সমস্ত কর্মে পারদর্শিতা 
দেখাইয়। থাকে । (চিত্র_১৯, চিহ্_-১১।১২7 চিত্র--১৬, চিহ্ৃ-_-১২।) 

পার্খশূল | 
1 ৩৪ | শিষ্য। কিরূপ চিহ্ত থাকিলে জাতকের প্র,রিসি বা পার্্শুল 
রোগ হইয়৷ থাকে ? 

গুরু। একটি উর্দমুখী রেখা আমুরেখ| হইতে উখিত ইইয়া, বৃহস্পতিস্থানে 

গিয়া, একটি যব চিহ্যুক্ত হইলে জাতকের পার্খশুলরোগ জন্িয়া থাকে। 
( চিত্র-_৩২, চিহ্ৃ_-৩।) 

॥ . * সামুত্রিক [ পাণ্ডিত্য-গীড়!। 

পিতাধিক্যরোগ | 
২৩৫। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের পিত্বাধিকাজনিতরোগ 

গুরু। স্বাস্থারেখা শৃঙ্খলবৎ হইলে জাতকের পিভাঁধিকারোগ জন্মাইয়া 
থাকে। ( চিত্র-_৩৩) চিহ্ন--১০।) 

পীড়া। ২ ' 
২৩৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাতিশয় গীড়ায় ভূগিয়া 

থাকে? | 



গীড়।-প্রকৃতিপ্রিয়ত| | ] রেখাদি- ব্চার | ঠ ৬১ 
পা পপ তাস লা সর 

পেশ শশী শি ৮ স্পা পিসী 

ঙঁ 

গুরু। (১) আয়ুরেখ! কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারা কণ্তিত ব বা. দ্র কষ 
যব-চিহ্যুক্ত, কিংবা (২) স্বাস্থারেখা কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ রেখাদ্দাবা! কন্তিত ব1 

যব-চিহ্নযুক্ত হইলে, জীতককে মধ্যে মধ্যে পীড়ায় সাতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। 

( চিত্র_-৩৯ চিহ্_১1২।৩।৪।) 

পেটুকতা।। 
২৩৭। শিষা। পেটুক ব্যক্তির হপ্তে কিব্ূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া যায়? 

গুরু । বুধেব ও রবিব স্থান উচ্চ, চন্দ্রের স্থান সমতল ও অন্কুলী সকলেখ 

তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ ও পুষ্ট হইলে জাতক পেটুক হইয়া থাকে । 

পৈতৃকধনলাভ | 
২৩৮। শিষ্য । উত্তরাধিকার সুত্রে পৈতৃক ধনণাভ কখিবাৰ (6 

কিরূপ? 

গুরু। (১) মণিবন্ধেব উপব একটি কোণাকৃতি চিহ্ন, কুণ-চিহ কিংবা 

তারকাচিহন চিত্রিত, (২) মধ্যমার তীয় পন্ে কতকগুলি এড়ো রেখ! 

অঙ্কিত অথবা (৩) শিরোরেখার অন্ুগবেখা তাহাব অনুবন্তী হইলে জাতক 

উত্তরাধিকার স্থত্রে ধনলাভ কবিতে সমর্থ হয়। | 

€ ( চিত্র_৯.৭, চিহ্র-_-১২।১৩) চিত্র-২৮, চিহ-_-৭1৮1৯। ) 

পৌরোহিত্য। 
২৩৯। শিষ্য । কি চিহ্ন জীঁতককে প্ুবোহঠিত কধিঘা থাকে? 

গুরু। তর্জনীব ও মণ্যমার প্রথম 'ও দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট ও এগ্ভিঘুক্ত এবং 

চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট উচ্চ হইলে, জাঁতককে পৌরোহিত্য করিতে 

বাধ্য হইতে হয় । টি 

প্রকৃতিপ্রিয়ত। | 
২৪০| শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্ররুৃতির শোভ| দেখিতে 

ভালবাসে ? ৮ 
গুরু। অস্ুলীসমূহ শুপ্ডারুতি, স্থুলাগ্র কিংবা চতুষ্ষোগ হইলে জাতক 

প্রৃতির শোভ! দেখিতে ভালবাসিয়৷ থাকে । 



৬ সামুদ্রিক [ প্রগল্ভতা-প্রতিছিংসাপরার়ণত।! 

প্রগল্ভতা | 

২৪১। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিণে জাতক প্রগল্ভ হইয়৷ থাকে ? 

গুরু । (১) করত্রিকোণ দীর্ঘ, প্রশস্ত ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ কিংবা (২) 

বুধের স্থান উচ্চ ৩9 অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিশৃন্ত ও চতুষষোণ বা স্থৃলাগ্র হইলে 

জাতক প্রগল্ভ হয়) অর্থাৎ উদ্ধতভাবে অনধিকারচ্চা করিতে গিয়া 

আপনার নিল'জ্জতার পবিচয় দেয়। 

প্রণয়ভঙ্গ | 

২৪২। শিষ্য। কিরূপ চিহন থাকিলে জ'তকের প্রণয়ভঙ্গ হইয়৷ থকে? 

গুরু। (১) শনির স্থানের নিয়স্থ হৃদয়রেখ' তগ্ন হইলে কোন অভাবনীয় 

ুর্ঘটনা জন্য, (২) উক্ত ভগ্র-চি্ন রবির স্থানের নিয়স্থ হইলে, অহস্কীরহেতুক, 

অথবা (৩) কথিতরূপ ভগ্ন-চিন্ন বুধের নিয়স্থ হইলে, অর্থলালসা জন্য, 

জাতকের প্রণয়তঙ্গ হইয়া থাকে ; এবং উক্ত চিহ্ন প্রণয়ীদিগের মধ্যে যাহার 

হস্তে থাকে, সে-ই প্রণয়ভঙ্গের কারণ হয়। ( চিত্র-__৩৩, চিহ্ৃ__১১।১২১৩।) 

প্রতারণ। | 
২ ২৪৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রতারক হইতে হয়? 

গুরু। কনিষ্ঠাম্ুলীর তৃতীয় পর্বে জাল-চিহ্ন কিংবা ভুশ-চিহন থাঁকিলে 

জাতককে প্রতারক হইতে হয়। ( চিত্র-_৩৩, চিহ্ৃ--১৪1১৫।) 

প্রতিভ|। 
২৪৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাঁকিলে জাতক প্রতিভার উপযুক্ত ফল 

পাইতে পারে না? 

গুরু। রবির স্থানে ছুষ্টটি চেউখেলান রেখা ও রবিরেখা প্রবলরূপে 

অঙ্কিত হইলে জাতকের প্রতিভার উপযুক্ত ফল ফলে ন1)_-এমন কি কার্ধ্য- 

কালে প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাঁয়। ( চিত্র--৩২, চিহ্ৃ--৮৯।) 

প্রতিহিংসাঁপরায়ণতা ! 
২৪৫। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের গ্রতিহিংসাঁপরায়ণতার হচন করে? 

গুরু। করচতুফোণ অগ্রশস্ত, পিরোরেখা দীর্ঘ ও হৃদয়রেখা অস্পষ্ট 



প্রতিহিংসা-প্রধ্ককতা। ] রেখাদি-বিচার | ৃ ৬৩ 

ভাবে অঙ্কিত 'এবং মঙ্গলের ও বৃহম্পতিব স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক 

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। 

প্রত্যাদেশ। 

২৪৬। শিষ্য। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির চিহ্ন কি? 

গুরু । চন্দ্রের স্থান উচ্চ, বছরেখাযৃক্ত ও একটি সবগ রেখ! অর্দীচন্ত্া- 

কৃতি হইয়া বুধেব স্থানে উপনীত হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পাইয়! থাকে । 

( চিত্র--৩২, চিহ-_-৬1৭।) 

প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব 
২৪৭। শিষ্য। কি চিহ্বে জাতকের গ্রত্বাৎপন্নমতিত্ব শ্চিত হয় 1 

গুরু। বুহম্পতিব নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় পুষ্ট ও শিরোবেখা 

পরিষ্কতরূপে অস্কিত হইয়া মঙ্গলের স্থানে সম্পূর্ণ হইলে, জাতক উপস্থিত- 

বুদ্ধিদ্বাব! কাঁধ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্রর-২৩, চিহ্ু-_-৮-৮।) 

প্রভৃভক্তি। 
২৪৮। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থকিলে জাতক প্রতুভক্ত হয়? 

গুরু। অস্কুলীসমূহ চতুক্ষোণ ও গ্রন্থিশূন্ত হইলে জাতক প্রতৃত্ুক্ত 

হইয়া থাকে । 

প্রলাপ-_( বিকারে ) 
২৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিকাবগ্রস্ত হইয়৷ গ্রলাপ 

বকিয়! থাকে ? 

গুরু। একটি সবলরেখা আয়ুরেখ৷ হইতে নিঃন্থত হইয়া, চন্রস্থানে 

তাঁরকা-চি্নযুক্ত ও শিরোরেখার উপর একটি কাল তিল-চিহন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
যব-চিহ্ন কিংবা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু-চিহ্ন অস্কিত হইলে, জাতক বিকাবগ্রস্ত হইয়া 

প্রলাপ বকিতে থাকে । ( চিত্র--২৯, চিহ্ন__২*।২১।) 

প্রবঞ্চকত] | 

২৫০| শিষ্য। কিচিহ থাকিলে জাতক প্রবঞ্চক হইয়া থাকে ? 



৬৪ সামুক্রিক [ প্রবঞ্চকতা.প্রেম-অবৈধ। 
৩০ ক গজ পিপি 

গুরু। (৫১) করচতুক্ষৌণ অপ্রশত্ত ও কনিষ্ঠাঙ্থুলীর তৃতীয় পর্ব অপেক্ষা- 

কৃত দীর্ঘ, (২) শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়! চন্তরস্থানাভিমুখীন 

ঝা স্থান গ্রবেশোনুখ, (৩) অঙ্ধুলীসমূহের তৃতীয় পর্ব ক্ষীণ, (৪) বুধের 

স্থান সাঁতিশয় পরিপুষ্ট ও কনিষ্ঠা সুচ্যগ্র, অথব! (৫) বুধের স্থানে ক্রুশ (ঢেরা) 

চিহ অস্কিত হইয়! থাকিলে জাতক প্রবঞ্চক হয়। 
( চিত্র__২৩, চিহ__১।২।৩ 3 চিত্র_-5৩, চিহ্ৃ_-১৭।) 

প্রদূত। 
২৫১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া জাতকের গ্রন্ৃত-( পুত্র বা কন্ঠ! ) 

সংখ্যানির্ণয় করিতে পাপ! যায়? 

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্ুলীর নিম স্থান হইতে যতওল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অধোগামী 
হইয়। বিবাহ বেখ! স্পর্শ কবে, জাতকের ততগুলি সন্তান জন্মায়; তন্মধ্যে 

পুষ্ট রেখাগুলি হইতে পুত্রের ও ক্ষীণ রেখ+গুলি হইতে কন্তার জন্মসংখ্যা 

বুঝা যাঁয়; এবং উত্তরেখা ভগ্ন হইলে, পুত্র বা! কন্তার মৃত্যু বুঝায়। 

€ চিহ্ন_-৩৪) চিহ্ৃ__৫।৬। ) 
প্রেম--( অপাত্রে ) 

২৫২। শিষ্য। অপাত্রে প্রেমার্পণজনিত অর্থকষ্টের চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) ভাগারেখ হইতে কতকগুলি সরলরেখা অধোমুখী হইয়া 

মৃণিবন্ধে মিলিত হইলে (২) শু ক্রস্থানে একটা তারকা-চিহ্ থাকিলে, 

(৩) শিরোরেখ! হৃদয়রেখার নিকটবর্তী হইয়। আয়ুরেখার সহিত মিলিত 

হইলে, কিংবা (৪) ভাগ্যরেখা চন্ত্রস্থান হইতে উথিত হইয়৷ হৃদয়রেখার 

নিকট উপনীত হইয়। সম্পূর্ণ হইলে জীতক অপাত্রে প্রেমার্পণ করিয়া 

অর্থকষ্ট পাইয়৷ থাকে। ( চিত্র-_২৯, চিহ্ন_-৮ 7 চিত্র__-৩৬, চিহ্ন--৩) 

. . চিত্র__২৩, চিহ্ন-_১1৮1১১ ) চিত্র_৩৮, চিহ্ন--২।) 

_( অবৈধ ) 
২৫৩। শিষ্য। অবৈধপ্রেমের হুচক চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) একটি যব-চিহ্ন শুক্রের স্থানের উপরিভাগ হইতে বৃহস্পতির 
স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিংবা (২) হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন অবস্থিত হইলে 

জাতক অবৈধপ্রেমে রত হয়। ( চিত্র_-৩৮, চিহ্ব__১/৩। ) 
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_-( আত্মীয়সহ ) . 
২৫৪। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক নিকণ্ট-আত্মীয়ের প্রেমে 

আন্মোৎসর্গ করিতে রত হয়? 

গুরু । বুধের স্থানে যে বিবাহরেখা থাকে, তাহাতে যব-চিহ্ছ থাকিলে 

জাতক নিকট-আস্মীয়ে প্রেমার্পন করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

( চিত্র-_১৩, চিহ্ৃ-_-৭1) 

2 

--( একন্যাস্ত ) 
২৫৫। শিষ্য । এক ভিন্নশদ্বতীগে ভালবাসিতে সামর্থ্যহীনতার* চিহ্ন কি? 
গুরু। (১) স্বদয়রেখ। £পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়। বৃহম্পতিব স্থানে যাইলে, 

এবং শুক্রস্থান উচ্চ ও উহার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) ভাগ্যরেখ। 

মপিবন্ধ হইতে উখিত, শনির নিষ়্ে হদয়রেখার সহিত মিলিত ও প্র মিলিত 

স্থান হইতে একটা শাখা উখিত ও বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে জাতক 

এক বই দ্বিতীয়ে ভালবাসিতে অসমর্থ হয়। 

( চিত্র-_-৩৫, চিহ্ন-_-১২।১৩ 3 চিত্র_-৩২, চিহু-__-১৪।) 

_( কাল্পনিক ) 
২৫৬। শিষ্য। কাল্পপিক প্রেমের স্ুচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। হৃদয়রেখ৷ পরিস্ফুট ও বুধের স্থান হইতে উখিত হইয়া বৃহম্পতি- 
স্থাননেদ করিলে, জীতক কাল্পনিক প্রেমের পরিচয় দিয়৷ থাকে । 

( চিত্র_-৩৬, চিহৃ-__১৪। ) 

(দৃঢ়) 
২৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ থাকিলে জাতকের প্রেনস্ত্ দৃঢ় হয়? 

গুরু। করপার্খে হ্বদয়রেখ। ও কনিষ্ঠার মধ্যে একটি খ্ুরেখ! থাকিলে 

জাতকের প্রেমহ্থ্ের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়। থাকে । ( চিত্র-_৩৭, চিহ্ন_৩।) 

_( নিষ্ষল ) 
২৫৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের নিক্ষল প্রেমের সুচনা! করে? 

রে-ন 
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গুরু। ভাগারেখায় ও হৃদয়রেখায যব-চিহ্ন থাকিলে, জাতকের গ্রেমার্পণ 

সম্বন্ধে কাধ্যত;ঃ কোনরূপ ফলই ফলিতে পারে না; কেবল ইন্দ্রিয়ম্খেরই 

চরিতার্থত। লাভ হইয়৷ থাকে ? ( চিত্র--৩৭, চিহ্ন_-৪1৫1) 

_( পরস্ত্রীতে ) 
২৫৯। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক পবস্ত্রীতে প্রেমার্পণ 

করিয়া! থাকে? 

গুরু। উভয় হস্তে ভাগ্যবেখাব উপব যব-চিহ্ন থাকিলে জাতক পরক্ত্রীব 

প্রেমে বদ্ধ হয়। * ( চিত্র--৩৭, চিহৃ_-৪ 1) 

_-( পশ্বাচারহেতুক |) 
২৬০| শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পাঁশববৃত্তি চরিতার্থ করিবাঁব 

জন্য প্রেমের পরিচয় দিয়! থাকে? 

গুরু । হৃদয়বেখ! বুধেব স্থান হইতে উথিত হইয়া শনির স্থানে উপনীত 

ও শুক্রস্থান সাঁতিশয় উচ্চ এবং তদুপরি জাল-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়৷ থাকিলে 

জাতক পণুগ্রবৃত্তিব বশে প্রেমের পবিচয় দিতে প্রস্তুত হইর। থাকে । 

( চিত্র-_-২৭, চহৃ--১৪ ; চিত্র-_-১২, চিহ_৬। ) 

প্রেমান্বত্ব । 

১৬১ । শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাঁকিলে জাতক 'মন্ধ-ভালব।সায় 'আকষ্ট 
হয়? 

গুর। শিরোরেখার শেষাংশ শাখাবিশিষ্ট ও তাহ!র একটা শাখা বুধের 

স্থানের শেষভাগে আসিয়। হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে জাতক অন্ক- 

ভালবাসায় আকষ্ট হয়; এবং আর একটি শাখা চন্ত্রস্থান স্পর্শ করিলে 

জাতক অন্ধ-ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া ফলে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। 

( চিত্র__৪, চিহ্ন_-১২।) 

--( আত্ম-সমর্পণ ) 
২৬২। শিষা। প্রেমপরিচয়ের নিমিত্ত ধাহারা অন্ধ-বিশ্বীসে আত্ম-সমর্পণ 

করেন, তাহাদিগের হস্তে কিরূপ চিহ্ন উক্ত ঘটনাব প্রকাশ করে? 
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গুক। হদয়ধেখ! বক্তবর্ণ ও করতলেব এক পার্খ হইতে অপব পা 

পর্ধস্ত নিস্কৃত থাকিলে জাতক প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত_-এইরূপ 

ভাঁবের পবিচয় দিয় থাকে । ( চিত্র--১৮, চিহ_-৩।) 

প্রেমিকত্ব । 
২১৩। শিম্া। কিরাপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমী হইয়া থাকে ? 

গুক। (১) অস্গুশীসমূহ হুচ্যগ্র ও গ্রন্থিবিহীন, (১) বৃদ্ধান্থলীব তৃতীয় 

পর্ব বা শুক্রস্থান পুষ্ট, বৃহস্পতিব স্থান উচ্চ, কিংবা (৩) শুক্রস্থানে অনেকগুলি 

উদ্দবেখা অঙ্গিত হইয়া থাকিলে, এই সকল চিক্ত সব্ধেও জাতকেব হাদয়বেখ। 

দীর্ঘ ও বিস্তৃত থাকিলে জাতক ধরথার্থ প্রেমী হইয়া! থাকে । 
(চিত্র ৩২, চিহ্ন__১০১১।) 

প্রেমে_( অপ্রতিদান ) 
২৬৪ | াশধা। কি চিষ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে প্রতিদান পাইতে 

পারে না? 

গুক। ক্ষুদ্র ক্ষপ্র লোহিত বর্ণে রেখ! জদয়বেখা কর্তন কবিলে জাতকের 

প্রেমেব প্রতিদান পাওয়া একান্ত 'অসঙ্গত হইয়। উঠে। 

( চিত্র-_৩৪, চিহ্ন-_-৭1) 

_( অবিবাহ ) 
২৬৫। শিষ্য। প্রেমসত্ে বিবাহ না হইবার চিহ্ন কি? 
গুক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলবেখা ভাগ্যবেখা হইতে সউখিত হইয়া জদয়রেখা 

স্পর্শ করিলে জাতকের প্রেমসন্ত্েও বিবাহ হয় না। 

( চিত্র--৩৭) চিহ--৮।) 

_( আগ্রহ) 
২৩৬। শিষ্য । কিরূপ চিহঠ থাঁকিলে জাতক প্রেমে আগহ প্রদর্শন 

কবিয়া থাকে ? 

গুরু । (১) স্বাস্থ্যরেখার অনুগরেখা অনুগমন করিলে কিংবা (২) হদয়- 

রেখ গোলাপী বর্ণবিশিষ্ট ও দীর্ঘ এবং মনর্লের্য স্থান উচ্চ হইলে জাতক 

প্রেমে আগ্রহ দেখাইয়া থাকে । ( চিত্র_-৩৮, চিহ্ন-_-৪1৫1) 
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--( জয়লাভ ) 
২৬৭। শিষ্য | প্রেমে জয়লাঁভের স্থচক চিহ্ন কি। 

গুরু। হ্ৃদয়রেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত ও উহার উপর শ্বেতবর্ণের বিন্দু 

চিহ্ন থাঞ্ষিলে জাতক ,প্রমে জয়লাভ করিয়া থাকে। 

_-( প্রতিদান ) 
২৬৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক প্রেমের প্রতিদান পাইয়। 

সখী হয়? 
গুরু। (১) শুক্রস্থান হইতে একটা সরলবেখা উখিত হইয়া, বুধের স্থানে 

যাইলে কিংব! (২) হৃদয়রেখার শেষভাগ শাখাবিশি্ই ও তাহাৰ একটা শাখ৷ 

বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে, জাতক প্রেমের প্রতিদান পাইয় সখী হয়। 
( চিত্র-_-৩৫, চিহ্ু-__১১।১২।) 

--( প্রতিবন্ধক ) 
২৬৯। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন প্রেমে প্রতিবন্ধক ঘটায়? 

গুরু। হৃদয়রেখ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ভিত হইলে জাতকের প্রেমে 

প্রতিবন্ধক ঘটিয়। থাকে। | ( চিত্র--৩৪, চিহ্ৃ-_:৭1 ) 

_( বদ্ধতা ) 
২৭০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে বদ্ধ হয়? 

গুরু। (১) বৃহম্পতির ও শুক্রের স্থানের উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, 

(২) অনেকগুলি সরলরেখ! শুক্রস্থান হইতে উথ্িত হইয়া, আযুরেখা শিরো- 
রেখা ও হৃদয়রেখা--এই রেখাত্রয় কর্তন করিলে, কিংব! (৩) আয়ুরেখার 

নিয়ে তিনটা তারকা-দিক্গ থাঁকিলে জাতক প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকে। 
( চিত্র_-৩৭, চিহৃ-_-৬।৭ ) চিত্র--৩৮, চিহ_-৭1৮1 ) 

_(ভাণ ) 
২৭১। শিষ্য। কির! চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমের ভাণ করিয়া 

থাকে? 
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গুরু । শুক্রশ্থান সাতিশয় উচ্চ এবং হৃদয়রেখা ৃঙ্লাক্কৃতি হইলে, 

জাতক বা! জাতিকা অলীক প্রেমে দৃঢ়তার ভাণ করিয়! থাকে । 

( চিত্র_-৩ৎ, চিহ্ন-_-২।) 

_-( যন্ত্রণাভোগ ) 
২৭২। শিষা। কি চিহ্ন জাতকের গ্রেমে যন্থণাভোগের সৃচনা করে? 

গুরু । (১) ভাগারেখা শুঙ্খলাকৃতি হইয়া, হাদয়রেখর নিয়ে আপিয়া 

সম্পূর্ণ হইলে, (২) করতলে বা মঙ্গলেব ক্ষেত্রে একটী গাবকাচিহ্ন থাকিলে, 

কিংবা €৩) হাদয়রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদাঁব! কন্তিত হইলে জাতক গ্রেমেব জন্য 

যন্ত্রণীভোগ করিতে বাধা হয়। 

( চিত্র-_-৩৪, চিহ্ৃ__৭ চিত্র-_৩৯, চিহ্ৃ_-১২।) 

_-( বিচ্ছেদ) 
২৭৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে? 

গুরু । (১) হ্ৃদয়রেখা শনির স্থানে ভগ্ন হইলে চর্ভাগ্যবশতঃ, (২) উদ্ত 

রেখ! রবির স্থানে ভগ্ন হইলে, অহঙ্কারবশতঃ ও (৩) বুধের স্থানে ভগ্ন হইলে, 

অর্থলালসাঁর নিমিত্ত জাতকের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটিয়া৷ থাকে । 

( চিত্র-_-৩৩, চিহ-_১১1১২1১৩? ) 

_(বিজ্ঞতা 
২৭৪। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক গ্রেমে বিজ্ঞতালাভ করিতে 

সমর্থ হয়? 

গুরু। শুক্রস্থানে একটা ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত ও বৃদ্ধাঙ্থুলীর দ্বিতীয় পর্ব 

পুষ্ট হইলে, জাতক প্ররেমসপ্বন্ধে বিজ্ঞতালাভ করিয়া থাঁকে। 
( চিত্র-৩৮, চিহ-_-৬।) 

_ (ব্যবসায় ) রর 
২৭৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমব্যবসায়ী হয়? 

,  গুরু। একটা সরলরেখ! শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়। বুধের স্থানে 
আপিয়া' সম্পূর্ণ হইলে, এবং বৃহস্পতির ও চার্জ স্থান নিয় হইলে জাতক 

প্রেমব্যবস! করিয়া থাকে । ( চিত্র--৩৫, চিহ--১১।) 
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_ 1 স্থখ.) 
২৭৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভালবাসিয়া স্থুখী হইতে 

পারে? 

গুরু। (১) নায়ুরেখার অন্ুগবেখা স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে, 

(২) বৃহস্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন অস্কিত হইলে, €৩) ভাগ্যরেখা চন্্স্থান 

হইতে উথ্থিত হইয়!, শনির স্থানে উপনীত হইয়!, মধামার মূলম্পশ ন! করিলে 

জাতক ও জাতিক। ভালবাসিয়া স্ুখলাভে সমর্থ হইতে পারে। 

( চিত্র-২৮, চিহ্ন--১৫7 চিত্র--২৩, চিহ-_-১ ) চিত্র_-৩৫, চিহ্ু_-১৪|) 

_( হতাশ ) 
২৭৭। শিব্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রেমে হতাশ হইতে 

হ্য়? 
গুরু। হ্ৃদয়বেখা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রেখাদার! কর্তিত হইলে জাতক প্রেমে 

হতাশ হইয়। থাকে। ( চিত্র-_-৩৪, চিহ্ৃ--৭1 ) 

ফকিরী-_( অজ্ঞভুবে ) 
২৭৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ফকিবী গ্রহণ করিয়! 

বেড়াইতে প্রয়াস পায়? 

গুরু। উভয় হস্তে ক্রচতুষধোণ অগ্রশস্ত হইলে, এবং শনির ও 
বৃহম্পতির স্থান পীত্তিশয় উন্নত, চন্দ্রের স্থান পরিপুষ্ট ও শুক্রস্থান সমতল 

হইলে, জীতক ফকিরী লইয়! বেড়াইতে ভালবাসে। 
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_-( বুজরুকী )। 
২৭৯। শিব্য। কি চিহ্ন জাতককে ফকিরী লইয়া তুজরুকী দেখাইতে 

সমর্থ করে? 

গুরু । ফকিরাগ্রহণের সাধারণ চিহ্নসত্বেও, উন্নত শনির ক্ষেত্রে যদি একটা 

ত্রিকোৌণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক ফকির লইয়া, সব্বদা 

বুজরুকী দেখাইয়া লোকমুদ্ধ করিতে সমথ হয়; এবং হার সঙ্গে মধ্যম়ার 

তৃতীয় পর্বে একটী তাবকা-চিহ্ন থ|কিলে, জাতক ভাণ কবিয়া অসছৃপায়ের 

অবলম্বনে ব্যএর হয়। ( চিত্র--২৭, চিষ্ট-_১০ ) চিত্র--২২, চিহ--৩।) 

ফাঁসী। 
২৮০ শিষ্য। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন ফাসীর শ্চনা কৰে? 

গুক। (১) শনির স্থানে ও মধ্যমার তৃতীয় পব্বে দুইটা তীাবকা-চিহ্ন 

থাকিলে, অথবা (২) উভয় হস্তে শিরোবেখ। শনির স্থানে ভগ্ন হইলে, জাত- 

কেব ফসী হইয়া থাকে । ( চিন্র-২২, চিহ্ন --১০ ; চিত্র_-৩৩, চিহন--১১।) 

_ -সশ্ঞ - () এরা) 00০০০ 

চি 

বন্ধুত্ব_( মহতের সহিত ) 
২৮১ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে মহত্্সম্পন লোকেব সহিত জাতকের 

বন্ধুত্বসংঘটন হয়? রর 

গুক। (১) তঞ্জনীব দ্বিতীয় পর্বে একটী কিংবা ছুইটা ক্রুশ-চিহ্ন থাঁকিলে, 
(২) একটী সরলরেখ! কবচত্ুষ্ষোণ হইতে উখিত হয়৷ বুধেব স্থানে মাইলে, 

কিংবা (৩) *রবিবেখা উভয় হন্তে স্পষ্টবূপে অঞ্ি ও বৃহস্পতিব স্থান উচ্চ 

হইলে জাতক মহত্বসম্পন্ন লোকের বন্ধুত্বলীভে সমর্থ হয়। 

( চিত্র-_২৮, চিহ্ু_-১৩,১৯/২০।) 



৭২ সামুদ্রিক বহভা্াযোগ-বাণিজ্যো-উন্নতি। 

বহুভার্যযোগ । 
২৮২। শিষ'। কি চিহ্ন জাতকের বহুবিবাহযোগের সুচনা করে ? 

গুরু। শুক্রস্থানে একটা জাল-চিহ্ন অবস্থিত ও তর্জনীর তৃতীয় পর্কে 
তারকা-চিন্ন অষ্কিত থাকিলে, কিংবা বুধের স্থানে হস্তম্পার্থ্ে হৃদয়রেখার 
সমান্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রেখা থাকিলে, জাঁতকের বনুবিবাহের বিষয় 
বুঝিতে পার! যায়। ( চিত্র--১২, চিহ্ৃ_৬ ) চিত্র__-২৭, চিহ্ৃ-_২।১৮। ) 

বহুভাযিত্ব। 
২৮৩। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বনহুকথ|। কহিতে ভাঁল- 

বাসে? | 
গুরু। শিরোরেখ! ও হদয়রেখা অস্পষ্টরপে ব্যবস্থিত ও আযুরেখার 

শেষভ।গে একটা ত্রিকোণ-চিহন অঙ্কিত এবং বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, 

জাতক স্থভাবতঃ বাবণৃক ব1 বহুকথা প্রিয় হইয়৷ থাকে । 

( চিত্র--২৫, চিহ--৯।) 

বাণিজ্য । 
২৮৪ । শিশ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে বাণিজ্যে রত হইতে 

হয়? 

গুরু । (১) উভয় হস্তে অনামিক চতুষ্ষেণাঁকৃতি অথব। (২) কনিষ্ঠার 

দবিতীক্ন পর্ব অপর পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট হইলে, জাতক বাঁণিজ্য 
ব্যবসায়ে রত থাকিতে সমর্থ হয়। 

বাণিজ্যপটুতা । 
২৮৫। শিষ্য। বাঁণিজাপটুতার চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । (১) বুধের স্থান সাঁতিশয় উচ্চ হইয়], রবিস্থানের অভিমুখে 

হেলিয়া পৃড়িলে, কিংব! (২) অন্ুলী সকল চতুকফ্ষোণ ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব 
অপরাপর পর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ₹ইলে জাতক ব্যবসায়পটু হয়। 

বাঁণিজ্যে--( উন্নতি). 
২৮৬। শিষা। কি চিহু থাকিলে জাতক বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে 

সমর্থ হুয়? 
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গুরু। (১) একটী সরলরেখা মণিবন্ধ হইত উথিত হইয়া শিরোরেধা ও 
হ্ৃদয়রেখ! উভয়রেখা কর্তন করিয়৷ বুধস্থানে উপনীত, কিংবা €&২) শিরো- 

রেখ! শাখাবিশিষ্ট, ও তাহার একটা শাখা বুধস্থানগত হইলে 'জাতক বাণিজ্যে 
কৃতকার্য্য হইতে _উন্নতিলাভ করিতে পারে। ৃ 

( চিত্র_৩৭, চিহ্ু-_-১ 7 চিত্র--৩৫) চিহ-_১৬।) 

__( নষ্টসম্পতি ) 
২৮৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ব্যবলায় সম্পত্তিনাশ ( দেউলিয়! ) 

ংঘটনের সুচন। করে? 

গুরু । (১) মণিবন্ধ হইতে ভাগাবেখ! উিত হইয়। শিরোরেখো পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত, (২) স্বাস্থ্যরেখার উপন্ধ বৃহৎ যব-চিহ্ন, ব! (৩) রবির স্থান অনেক 

রেখাদ্বার। কর্তিত হইলে জাতক ব্যবসায়ে নষ্টসম্পত্তি বা দেউলিয়! হয়। 

( চিত্র-_২১, চিহন_-১০ ) চিত্র_-৩৬, চিহৃ_-১৩) চিত্র_-১৫১ চিহ__8 1) 

বালনভ্রনন | 

২৮৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বালকদিগকে ভয় দেখাইয়া 

আমোদানুভব করে? 

গুরু। হৃস্তাঙ্কুণী স্থলাগ্র ব! চতুক্ষোণ, রবির স্থান পুষ্ট ও উক্ত স্থানে জাণ- 

চিহ্ন অঙ্কিত হইন্লে, জাতক বালকদিগকে তয়প্রদর্শন করাইয়া মামোদামুভব 

করে। ( চিত্র-_-২৩, চিহ্ন_-৫1) 

বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য । 
২৮৯। শিষ্য। কি চিন্তে জাতকের বুদ্ধিসন্বন্ধে দৌর্বলা ঘটে? 
গুরু । (১) উভয় হস্তে রবি, শুক্র ও চন্ত্র__এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন, কর- 

ত্রিকোণ অপ্রশস্ত ও অম্প্টভাবে অঙ্কিত, €২) হৃদয়রেখ! ক্ষুদ্র স্থল, করতল 

কঠিন ও অগ্গুলীসমূহ শুগ্ডাকৃতি, কিংবা! (৩) করতল দার্ধ, 'অঙ্গুলী সকল-ক্ষুড্র 
ও করচতুক্ষোণ বহুরেখাযুক্ত হই থাকিলে জাতকের বুদ্ধিসত্বন্ধে দৌর্বলয 

প্রকাশ পায়। ( চিত্র_-২৭, চিহ্র_-১৪ ) চিত্র--৩০, চিহ্ৃ_-১৪ 1) 

বুদ্ধিমতা| | 
২৯০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান্ হয়? 

রে--১৭ 
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গুরু। শিরোরেখ! পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, ববিষ্থীন প্রবল ও বৃদ্ধাঙ্ুলী 
দীর্ঘ হইলে জাতক বুদ্ধিমান হয় । 

বুভৃুৎস| | 

২৯১|, শিষ্য।' কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে বুভূৎস্থ হইতে হয়? 
গুরু। অন্গুলী সকল দীর্ঘ, ক্রমশঃ হুক্মা ও ক্ষুদ্র নথযুক্ত হইলে জাতক 

বুভুৎসাবশে সমস্ত বিয়ুয়ের সুশ্ম কারণ বুঝিতে ইচ্ছা! করিয়! থাকে । 

স্পাই শি টিতিশীী 

[ ভ। 
ভগবদচ্চন | 

২৯২1 শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের তগবদাবাধনায় 

প্রবৃত্তি জন্মিয়া৷ থাকে? 

গুরু | (১) অন্ুগরেখা হুদয়রেখার, অনুবর্তী, কিংবা (২) বৃদ্ধান্্ুলী দীর্ঘ, 

প্রথম ও তৃতীয় পর্ব পুষ্ট এবং কবতল কঠিন হইলে জাতকের ভগবদাবাধনায় 
প্রবৃত্তি জন্মিয়। থাকে । 7. € চিত্র--৩৭, চিহ্ছর_২। ) 

ভগ্ডামি।, 
২৯৩। শিষা। ভগ্ডামির চিহ্ন কি? 

গুরু । (১) বুধের ও চন্দ্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ ও তাঙাব উপর ক্রুশ বা 

জালচিহন আস্কত, (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীন্ন পর্ব দীর্ঘ ও পুষ্ট, (৩) শিরোরেখ। 

শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটা শাখা চ্ত্রস্থানে, মপর শাখা বুধের স্থানে উপ- 

স্বিত হইলে জাতক ভণ্ড হইয়! থাকে । 

( চিত্র_-৩৩, চিহ-_১৭।১৮ ) চিত্র--৪, চিহ্ৃ--১1২। ) 

ভবিষ্যদ্দস্টি। | 
২৯৪| শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ভবিষাদ্বষ্টির হুচনা করে? 
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গুরু। (১) স্থান সাতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদারা কমতিত ও সাতিশয় 

পুষ্ট, €২) চন্দ্রবুধবেথা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে. জাতকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে দর্শনশক্তি 
মাছে, জানিতে পারা যায়। (চিত্র--৩২, চিহ--৭৬। ) 

ভাগ্যবর্তী | 

২৯৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্ হয়? 
গুরু । (১) রবিরেখা আরুরেখ! হইতে উখিত, (২) শিরোরেখা হইতে 

একটী সবলরেখা উখিত হইযা বৃহস্পতিম্থানগত ও উক্ত রেখার শেষাংশ 

তারকাচিহ্নমুক্ত, কিংবা (৩) শনিবেখা মণিবন্ধ হইতে সরলভাবে উখিত ও 

মধামাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্বে উপনীত হইলে জাতক ভাগাবন্ হয়।  * 

( চিত্র__৫, চি _-৪ ) চিত্র-_১১, চিহ_-১ চিত্র_-২৬, চিহ__১।) 

ভাগ্যহীনত। । 
২৯৬। শিষা। অভাগ্য লোকের হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ? 

গুরু । (১) শনিব স্থানের নিয়ে একটী তাখক।-চিহ্ন অঙ্থিত, (২) তাগা- 

রেখ। ঢেউখেলান ও শুঙ্খলবৎ, (৩) মনামিকাঁর তৃতীয় পর্ব অদ্দচন্ত্রাৰতি 

চিধুক্ত, কিংবা (৪) ছুই বাঁ তিনট]ু সরণরেখ মণিব্ন্ধ হইতে উখ্িত হইয়া, ' 

১ন্দ্েব স্থান কর্তন করিয়, গ্বাস্থ্াবেখার নিকটবর্তী হইণে জাতককে অশাগ্য 

হইতে হয় । _. ( চিত্র--৬, চিহ১-১1৪।৫৬। ) 

ভাবুকত্ব ৷ 

২৯৭। শিষা। হস্তে কি চিহ্ন জাতকের বিশিষ্ট্নাপ শাবুকত্ের গণ! 

করে? 

গুরু । চন্তরপ্কান সাতিশর উচ্চ হইলে জাঁতক শ্বতই ভাধুকত্বের বিশিষ্টরূপ 

পরিচয় দিয়! থাকে। 

ভিন্নমতাবলম্বন--অজ্ঞতাঁসহ । 
২৯৮ শিষ্য। কি চিহ থাকিলে জাতক অজ্ঞভাবে ভিন্নমতাবলম্বী হয় 

গুরু। অন্ুলীগুলি চতুষ্কোণ, শিরোরেখা আয়ুরেখার প্রারস্তে যুক্ত হইলে, 

জাতক ন! বুঝিয়া ভিন্নমতাঁবলম্বী হয়। ( চিত্র--৩৯, চিহ্ন_৩ 1) 



৭৬ ৃ সামুদ্রিক [ ভীরুতা-ত্রমণ। 

ভীরুতা ৷ 

২৯৯। শিষ্যখ কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভীরুত্বভাব হইয়! থাকে ? 
গুরু। মঙ্গলের স্থান নিয়, অন্কুলী সকলের তৃতীয় পর্ব দুর্বণ হইলে জাতক 

ভীরু হইয়! খাকে।, 

ভূমিনাশ। 

৩০০। শিষ্য। করূপ চিহ্ন থাকিলে ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়? 

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান নিম্ন হইলে জাতকের 

ভূমিসম্প্তি নষ্ট হইয়া যায় । 

(অভিযোগে ) 

৩০১। শিষ্য। কি চিন্তে মামলা-মোকদদমায় ভূমিসম্পন্তি ন্ট হয়? 

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিয়ে মঙ্গলের স্থানে কাল তিল-চিহ্ন থাকিলে 

জাতকের অভিযোগ জন্য ( মামল! মৌকদ্দম! হইতে ) ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়। 
€ চিত্র--৩৯, চিহ-_৪ 1) 

ভূমিবন্ধক। 

৩০২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাক্সিলে জাতকের ভূমিসম্পত্তি বন্ধক থাকে? 

গুরু । বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান এক হন্তে উচ্চ ও অপর হস্তে নিয় হইলে 

জাতকের ভূমিসম্পত্তি বন্ধক থাকে, জানা যায় । 

ভূমিলাভ। 

৩০৩। শিষ্য। ভুনিসম্পত্তিলাভের স্চক চিহ্ন কি? 

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক ভূমি- 

সম্পত্তিলীভ করিতে সমর্থ হয়। 

ভ্রমণ । * 

৩০৪। শিষা। কিরূপ চিহ্ন জাতকের ভ্রমণের সূচনা করে ? 
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গুরু । (১) স্বাস্থারেখ হইতে একটা শাখ উখিত হইয় বুহম্পতি 

স্থানে উপস্থিত, (২) আয়ুরেখার শেযোংশ শাখাবিশিষ্ট এবং একটা শাখ। জনস্থানে 
ও অপরটা শ্ুক্রস্থানে উপনীত, কিংবা (৩) আযুরেখা অধঃশাখাযুক্ত হইলে 

জাতকের ভ্রমণ ঘটে । 

( চিত্র__৩৯, চিহ--৮/২২1১০ ॥ চিত্র--৩৮, চিহ্ব_-১৪।) 

_-( জলপথে ) 

৩০৫ শিষ্য। কি চিহ্কে জাতককে লপথে ভ্রমণ কধিতে হয়? 

গুরু। (১) একটা শাখ মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, শুত্রস্থান ভেদ 

করিয়!, চন্্রস্থানে যাইলে কিংবা (২) ভাগারেখা চন্ত্রস্থান হইতে উখিত হইলে 

জাতকের জলপথে ভ্রমণ হইয়া থাকে । 

( চিত্র-_৩১, চিহ্ন--৫) চিত্র__৩৮, চিহ্ৃ_-২।) 

_( তীর্ঘে) 
৩০৬। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন জাতকের তীর্থভ্রমণের হুচন। করে? 

গুরু । ভ্রমণের সাধারণ চিহ্কের ফল পরিণতির কালে, বৃহণ্গতিব স্থান 

পুষ্ট হইলে জাতকের তীর্থত্রমণ ঘটিয়। খাকে | 

_-( সৌভাগ্য ) 
৩৯৭) শিষ্য। জাতকের ভ্রমণে সৌভাগ্যলাভের সচক চিন্ক কি? 

গুরু । করত্রিকোণ ও হন্ত্স্থানের মধ্যে একটী জ্ুশ-চিহ্ন থাকিলে 

জাতকের ভ্রমণে সৌভাগ্যোদয় হয়। ( চিত্র_৩৯, চিহ্ন__-৬। ) 

_(স্ত্রীর অনুরোধে ) 
৩৮। শিষা। স্ত্রীর অনুরোধে স্বামীর ভ্রমণ ইচ্ছার ছুচক চিহ্ন কি? 

গুরু । একটা সবলরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উখিত হইয়া, শুক্রের স্থানে 

ঘাইলে জাতক স্ত্রীর অন্থুরোধে ভ্রমণ করিয়! থাকে। ( চিত্র--৩৯, চিহ্ন_-৫। ) 

চী 
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মত্ততা-_( স্থরাপানে ) 

৩০৯। শিষা। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে স্ুরাঁপানে উন্মত্ত 

হইতে হয়? | 
গুরু। (১) একটা রেখা আমুরেখা হইতে নিঃন্যত হইয়৷ চন্ত্রস্থানগত, 

অথবা (২। অপর একটী রেখা আযঘ্বরেখার অনুগরেখা হইতে উথিত হইয়া, 
চন্্রস্থানাভিমুখী হইলে জাতককে সুরাঁপার়ী উন্মত্ত হইতে হয়। 

( চিত্র--৩৯, চিহ--১১১২।) 

মধুরপ্রকৃতিত্ব | 
৩১০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিণে জাতকের স্বভাঁব মধুর ও হীদয়- 

গ্রাহী হয়? | 

গুরু। (১) শুক্রের ও বৃহগ্পতির স্থান সমভাবে পুষ্ট, বা. ২) বৃদ্ধানথীলীর 
দ্বিতীয় পব্রে একটা বা দুইটা তাখকাচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতকের 
স্বভাব সাতিশয় রমণায় ও ধরদয়গ্াহী হইয়া থাকে । (চিত্র-_-৩৭, চিহ্তর--১১। ) 

মধ্যবিত্ত! | 

৩১১1 শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে মধ্যবিত্ত হইতে হয়? 

গুরু। শিরোরেখা,. করতলেব মধ্যপর্য্ন্ত বিস্তৃত, বৃদধান্গুলী ক্ষুদ্র, এবং 

বৃহচ্গতিব, রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে জাতক অল্লাধিক পরিমাণে অর্থ 
উপাজ্জন করিয়া মধাবিত্তভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে । 

( চিত্র--৩৩, চিহ-_-১৩।) 

১কষ্ট। 
৩১২1 শিষ্য.। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে? 
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গুরু। ভাগ্যরেখ! ও আরুরেণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্তিত হইলে জাতক 
মনঃকষ্ট পাইয়৷ থাকে। ( চিত্র-_৭, চিহ্ন_-২1৩। ) 

_(স্ত্রীলোক হইতে) 

৩১৩। শিষ্য । কি চিহ্ন জাঁতফেব ভ্রীলোকজাত মনঃকষ্টের স্টনা কবে ? 
গুক। (১) ভাগ্যবেখা হইতে একটী শাখা চন্দস্থান পধ্যন্ত বাঁইলে, 

কিংবা (২) আমুরেখাৰ অন্ুগবেখাব উপবি একটী তাবকা-চিহ্ত থাকিলে, জাতক 

জ্লীলৌক হইতে মনঃকষ্ট পাষ্টযা থাকে। ( চিত্র- ৪০, চিত ১1২1) 

মমতা শৃন্যতা৷ | 

৩১৪ । শিধা। মমতাঁশুক্ষ ব্যক্তিব ভস্তে কি বিশিই চিহ্ন দেখিতে পাওয়। 

যায়? 

গুক। আমষবেখা'ও ছদয়বেখা অতিদ্বরননী '৪ শাখাশন্ট হইলে জাঁতক 

মমতাশন্য হয়। 

মস্তকাঘাত । 
৩১৫। শ্িপ্য। কি চিশ্গ থাকিলে জাঁহকেব মস্তকে আঘাত লাগিয়া 

থকে? 

শুক | এজ হন্তে শিবোবেগায় একটি তাঁবকা-চি্গ অঙ্ষিত কিংনা এনিব 
নিয়ে উক্তবেথ! ভগ্ন হইলে জাতক মস্তকে আঘাত পাঈয়। থাকে। 

( চিত্র--৩৭, চিহ্ু_-১* ; চিন্র--৪০, চিজ্--৩।) 

--( সাংঘাতিক) 
৩১৬ | শিষা। কি চিহ্ন মস্তকে সাংঘাতিক আথাত'্রাপ্িণ সচন। 

করে? 

গুরু। উভয় চন্তে শিরোরেখা শনির স্থানেব নিযে ভগ্ন ব| ছিন্ন হঈলে, 

জাতকের মস্তকে সাংঘাতিক 'মাঘাত লাগিয়৷ থাকে। 

( চিত্র--৪৫, চিহ্ু-_-৩।) 

ম্তিক্ষগীড়া | 
৩১৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মন্তিষ্ষপীড়াব হচন] কবে? 



৮০ সামুদ্রিক [ মস্তিফগীড়া-মানসিক-দৌর্ববল্য। 

গুরু। (১) শিরোরেখ! শৃঙ্খলবং হইয়া ্বাস্থারেখ৷ অতিক্রম করিলে, 
ও শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) শিরোরেখ। মলিন, বিস্তৃত 
ও উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল বিদু-চিহ থাকিলে, জাতক মস্তিষফরোগে 
আক্তাস্ত হয়। 

( চিত্র--১৫, চিহ্__-৭ চিত্র-__৩৫) চিহ্ন__২ ঃ চিত্র--২৯, চিহ__২১। ) 

মহত্ব। 

৩১৮। শিষ্য। কি চিহু জাতকের মহত্বের চন! করে ? 
গুরু। (১) তর্জনীর তৃতীয় পর্ব হইতে একটী সরলরেখা উ্থিত হ্ইয়। 

প্রথম পর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, কিংবা (২) করত্রিকোণ প্রশস্ত হইলে, জাতক 
স্বতই মহদৃগ্তণসম্পন্ন হইয়া থাকে। .. (চিত্র_৩৭, চিহ--৯।) 
মাতৃপিতৃবিয়োগ-_-( বাল্যকালে ) 

৩১৯। শিষ্য। বাল্যকালে মাতৃপিতৃবিয়ৌোগের চিহন কি? 
গুরু। একটা ছোট যব কিংবা ব্রিকোণ-চিহ ভাগ্যরেখার 'প্রথমাংশে 

অস্কিত থাকিলে, জাতকের বাল্যকালে মাতৃপিতৃবিয়োগ হইয়! থাকে। 
( চিত্র-_৩৩, চিহ্ন_-৯) চিত্র__৩২, চিহ্ন_-৫1) 

মানসিক কষ্ট-_-( আত্মীয়মরণে ) 
৩২*। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক আত্মীয়ের মরণ হইতে মনঃকষ্ট 

পাইয়া থাকে? 
গুরু। শুক্রস্থান হইতে একটা সরলরেখা উখ্িত হইয়া, আয়ুরেখ।, 

শিরোরেখা ও হদয়রেখা--এই তিনটা রেখ! কর্তন করিলে জাতক আত্মীয়ের 
মৃত্যু জন্ত মানসিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ( চিত্র--৪০, চিহ-_৪1) 

মানসিক দৌর্বল্য। 
৩২১। শিষ্া। কি চিহ্বে জাতকের মানসিক দৌর্বলয হুচিত হয় ? 
গুরু। শিরোরেখা ক্ষুদ্র, বৃদ্ধাঙ্লীর প্রথম পর্ব ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইলে, 

জাতক মানসিক হুূর্বল হইয়৷ থাকে। ( চিত্র--২৯, চিহ্ন--১৮। ) 

ঢ 
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মানসিকী দৃঢ়তা। 
৩২২। শিষা। কি চিহ্বে জাতক মানসিকদৃঢ়তব লাভ করেতে সমর্থ হয়? 

গুরু । (১) বুদ্ধাঙ্থুলীর প্রথম পর্বব সাতিশয় পুষ্ট, বিশেষতঃ অনামিকার ও 

কনিষ্ঠার প্রথম পর্বের গ্রন্থিসমূহ সাতিশয় পু, অথবা (২)প্শরোরেখু| পরিষ্কৃত- 

রূপে অঙ্কিত এবং বৃহস্পতির ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মানসিক দৃ়ত্ব 

লাভ কখিতে ঝা রক্ষা! করিতে সমর্থ হয়। 

মায়াবাদিত্ব ৷ 

৩২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জতকের মায়াবাদিত্বের স্থচন! কবে ?, 

গুরু। (১) মণিবন্ধের '্রথম বলয় ধন্ুঃসদৃশ 'ও শিবোরেখা চন্্রস্থান 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (২) কবতল ক্ষুদ্র অন্কুলীসকল গ্রন্থিশন্ঠ ও তৃতীয় পর্ক 

সকল অপরিপুষ্ট এবং প্রথম পর্ব ক্রমশঃ সথক্ম ও বৃদ্ধান্থুলীব প্রথম পর্ব ক্ষুদ্র 
হইলে জাতক মায়াবাদী হইয়! থাকে। 

( চিত্র_-৩৭, চিহৃ-_-১২।১৩। ) 

_( সপ্রেম ) 

৩২৪। শিষ্য । প্রেমের সহিত মায়াবাদিত্বের সুচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। হ্ৃদয়ঠরখা শাখাকিশিষ্ট হইয়া বুধস্থান হইতে উত্খিত ও বৃহস্পতির 

স্থানে যাইয়া! পুনরায় শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক ভালবাসিক্ মায়াবাদী হয়। 
( চিত্র-_-৩৯, চিহ্ন_-১৮।১৯।২০।১৬।) 

মিতব্যয়িতা | 

৩২৫। শিষ্য। কি চিহ্কে জাতক মিতব্যয়ী হয়? 

গুরু । থিরোরেখা সরল, দীর্ঘ ও জদয়রেখা পবঙ্কতরূপে অঙ্কিত এবং 

তক্্মনী মন্তান্ত অঙ্কুলী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক মিতব্যয়ী হইয়া থাকে। 
( চিত্র--গ, চিহৃ__২1৪।) 

মিথ্যাগল্পবাদিতা ৷ 
৩২৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মিথ্যাগল্ল বলিতে ভালবাসে ? 

রে--১২ | 



৮২ সামুদ্রিক [ মিথ্যাগল্পবাদিতা-মুচ্ছ বাযু। 
সপ ৬ পদ পয সপ, পপ ৪ আসত শিশ শ্ছাশীিিিতি ৮ শশী শশী শশা ০ এন্টি শিক শপাশি পিসি 

গুরু। চন্দ্রের ও শুকরের স্থান সাতিশয় উচ্চ হৃদয়রেখ! সুম্পষ্ট অদ্ষিত হইলে, 

জীতক মিথ্যাগল্প বূলিতে ভালবাসিয়া থাকে । 

মিথ্যাবাদিত। 

৩২৭। শিষ্য | মিথ্যাবাদীর হস্তে কি চিহ্ন তাহার স্বভাবের সুচন। 

করে? 

গুরু। (১) চন্স্থানে ভ্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত, উভয় হস্তে কনিষ্ঠাঙ্ুলীর 

তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত, (২ ) চক্রের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল 

দীর্ঘ ও বৃদ্ধাঙ্থুলী ক্ষুদ্র, (৩) বুধের স্থান. সাতিশয় উচ্চ ও জাল-চিহযুক্ত 
এবং রবির স্থান উচ্চ, (৪) শিরোরেখ! শাখাযুক্ত ও তাহার একটা শাখা! 

ন্ত্স্থানগত, (৫) উভয় হস্তে করচতুক্ষোণ অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও বুধের স্থান 

উচ্চ, (৬) কনিষ্ঠার ও তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বে পার্খবিস্তৃত ( এড়ে। ) রেখা 

অস্কিত, কিংব! (৭) শিরোরেখা ও ভ্বদয়রেখা অম্পষ্টরূপে অস্কিত ও আযু- 

রেখার শেষভাগে ত্রিকোণ-চিহ্ন চিত্রিত থাকিলে, জাতক মিথ্যাবাদী হইয়। 

থাকে। 

(1চত্র--৩৫) চিহ-_-১৫ ; চিত্র- ৩৭,চিহৃ_-১৩।১৪1১৫ ) 

চিত্র--৩৮, চিহ্ন-_ ৯1১০ 7 চিত্র- ২৫, চিহ্ন_-৯। ) 

মুখত্ব। 
৩২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মূর্থ হয়? 

গুরু। (১) শিরোরেখ। রবির ও বুধের নিয়স্থানে বক্র ও হ্বদয়রেখার 

নিকটবর্তী, (২) একটী সরলরেখ। মধ্যমাঙ্ুলীর তৃতীয় পর্ব হইতে উিত হইয়া, 

প্রথম পর্ব পর্যাস্ত বিস্তৃত, (৩) শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত এবং কর ত্রিকোণের 

প্রথম ও দ্বিতীয় কোণ স্টুল, কিংবা (৪) ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উখিত 

এবং বৃহস্পতির রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে জাতক মূর্থ হইয়া থাকে। 
( চিত্র_-১৮, চিন্ত-__-১৩/৮) চিত্র--১২, চিহু--১।) 

মূচ্ছা বায়ু। | 
৬২৯। শ্শিষ্য। কি চিহ থাকিলে জাতক মুচ্ছাবায়ুরোগণ্রস্ত হয়? 
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গুরু। গুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ এবং শুঁক্রবন্ধনী বহুরেখাদারা কত্ত 

হইলে জাতককে মূষ্ছাবাযুরোগণ্রন্ত হইতে হয়।  (চিত্র-৪০, চিহন-_-৬।) 

মৃত্যু-_( অকালে ) 
৩৩০ | শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অকাল মৃত্যু ঘটিয়। 

থাকে? 

গুক। (১) শিবোরেখার মধান্থলে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত এবং শিবোবেখা কিংব| 

ছদয়রেখা ভাগারেখার নিকট সম্পূর্ণ, (২) উভয় তস্তে আযুবেথা ভগ্ন ও ক্ষুদ্র, 
অথবা (৩) শিরোরেখা ও গদয়রেখ বুধের নিয়ে বক্রভাবে মিলিত হইলে 

জাতকের অকালমৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । 
( চিত্র--২৭, চিহন-_-৩1১৪।১৭ 7 চিত্র-_-২৩, চিহ্_-১২ 7 চিত্র--৪০, চিহ্ন__-৭1) 

--( আকস্মিক ) 
৩৩১ শিষ্য । কি চি আকন্মিক মৃত্যুর সুচনা করে? 

গুরু । (১) ভাগারেখাব শেষভাগে ক্রুশ ও মঙ্গলে স্থানে জাল-চিঙ্গ, 

কিংবা (২) শিরোরেখা মণিবন্ধেব অভিমুখী হইয়া, একটা জ্রুশ-চির বা তারকা- 
চিন্কের নিকট সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের *মাঁকম্মিক মৃত্যু ঘটিয়া৷ থাকে । 

চিত্র--৩৩, চিহন-_১৯1২০ টু চির --৩৫, চিহ্ন_-১1৩।১৫। ) 

_( আত্মীয় বন্ধুর ) 
৩৩২। শিষা। ঘনিষ্ঠ, আত্মীয় বা! বন্ধুর মৃত্যাস্থচক চিহ্ন কিরূপ? 
গুরু। ভাগারেখার নিকট কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ ক্রুণ-চিহ্ন থাকিলে জাতকের 

বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 
( চিত্র_-৩৫, চিহ্ন-_-১৫।) 

_-( জলমজ্জনে ) 
৩৩৩। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক জলমগ্ন হইয়! মৃত্ামুখে পতিত 

হয়? 
গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে কোণাকুতি চির্ধ বা (২) প্রতোক অন্ুলীর 

প্রথম পর্কে ঢেউখেলান রেখ! থাকিলে, কিংবা (৩) শিরোরেখ। চন্স্থানাভি- 



৮৪ ] সামুদ্রিক মৃত্যু জলগঞ্জনে-যশোভাগ | 

মুখী হইয়! একটা তাঁরকা-চিহযুক্ত হইলে, জাতক জলমগ্ন হয়৷ মৃতুমুখে পতিত 

হ্য়ু। । 

( চিত্র--৩১, চিহ্ৃ-_-৭ ) চিত্র--৩৩, চিহ্ন ২১ 7 চিত্র_ ৩৫, চিহ্ন _-১/৩।) 

(যুদ্ধে) 
৩৩৪। কি চিহ্ন যুদ্ধে মৃত্যুর স্চন! করে? 
গুরু। মঙ্গলের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা! মঙ্গলের স্থান হইতে 

একটি সরলরেখা উিত হইয়া, শনিস্থান পর্য্স্ত যাইলে জাতকের যুদ্ধে মৃত্যু 

ঘটিয়া থাকে । ( চিত্র--৪০, চিহ-_-৮৯।) 

-( হঠাৎ) 
৩৩৫। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে? 

গুরু । (১) অঙ্গুলীলমূহের গ্রন্থি সকলে একটি করিয়! ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে, 

অথব! (২) শিরোরেখা হৃদয়রেখা এবং আয়ুরেখা বৃহস্পতির স্থানে মিলিত ও 

শিরোরেখার মধাস্থলে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু ঘটিয় 
থাকে। ( চিত্র--৩৯, চিহু-_-১৪/১৫/১৬ 1) 

(য) 
যশোভাগ্য ৷ 

৩৩৬। হস্তে কি চিহ্ন জাতকের যশোভাগের সুচন| করে ? 
গুরু। (১) রবিরেখ! উভয় হস্তে পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত ও অপর কোন 

রেখাকর্তৃক অকর্তিত হইলে, কিংবা! (২) বৃহস্পতি স্থানে তাঁরকা-চছিহ্ন থাঁকিলে 

জাতকের যশোভাগা সুচিত হস। | 

( চিত্র--৩*, চিহ-_-১২) চিত্র-- ২৬, চিহ্ৃ--৭1) 



ধশোলাভ-যুদ্ধনৈপুণ্য। ] রেখাদি-বিচার। ৮৫ 

যশোলাভ ( দৈবাঁৎ ) 
৩৩৭। শিষ্য। দৈবাং যশোলাভের শুচক চিহ্ন কি? 

গুর। (১) ভাগ্যরেখ৷ স্পষ্টরূপে অষ্কিত ও রবির স্তানে একটী তারকা- 

চিহ্ন চিত্রিত 'অথব| (২) উভয় হস্তে রবিস্থানে ছইটা সমান্তর রেখ স্পষ্টরূপে 

অস্কিত ও অন্ত কোন রেখাদ্ারা অকন্তিত হইয়া থাকিলে, জীতকের দৈবাৎ 
যশোলাভ হইয়া থাকে । 

( চিত্র_-১১, চিহ্ন_-৭7 চিত্র_-২৬, চিহ্ন__১০।১১ ) 

যশোলিপ্ন। (আধিক্য ) 
৩৩৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের যশোলিগ্মা অধিক 

হয়? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে আঘুরেখা হইতে উখিত একটা রেখ! স্ুশ্পষ্টর্ূপে 

অস্কিত, অপর কোন রেখাদ্বারা অকর্তিত ও বুহম্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, 

অথব! (২) বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটা রেখ! উখিত হইয়া রবির 

স্থানে যাইলে জাতকের যশোলিগ্মা অধিক হয়; কিন্তু শেষোক্ত চিহনৃসম্পন্ন জাতক 

ধশোলাভের চেষ্টা-চরিতও যথেষ্ট করিয়া থাঁকে। | 

( চিত্র_৩৩, চিহ্ধ_২।২২।) 

যুদ্ধনৈপুণ্য 
৩৩৯1 শিষা কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণত! দেখাইতে 

সমর্থ হয়? | 

গুরু। মঙ্গলেব স্থানে একটা তারক|-চিহ্ন থাকিলে ও মঙ্গলস্থান যথেষ্ট 

পুষ্ট হইলে, জাতক যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র-_৪০, চিহ-_-৮।) 

১০৪০৪666৩৬৪ ডও 

৬) 



৮৬ সামুদ্রিক [ রঙ্গপ্রিয়তা-রাজনীতিজ্ঞতা | 

(র) 

রঙ্গপ্রিয়ত! | 
৩৪০। শিষা। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক রঙ্গরস ভালবাসে ? 

গুরু । (১) করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্ঠ, বুধের স্থান উচ্চ কিংবা (২) অশ্ুলী 

সকল নমনীয় ও অস্ুলীর গ্রন্থিসমূহ পুষ্ট হইলে জাতক রঙ্গরসের রিষয়ে বিশিষ্টরূপ 

আন্ত হয়। 

রসায়নপ্রিয়ত। | ' 
৩৪১ শিষা। হন্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক রসায়নবিগ্যাপ্রিয় হয়? 
গুরু! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-তিনটা সরলরেখ! বুধের স্থানে বা হস্তপার্খদেশে 

থাকিলে জাতক রসায়নবিদ্যাপ্রিয় হয়। 

( চিত্র--৩৯, চিহ্ন_-১৭1) 

রাগরাহিত্য 
.৬৪২। শিব্য। জাতকের রাগরাচিত্যেচ সচক চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) শুক্রের স্থান অপরিপুষ্ট এবং বহুরেখাযুক্ত হইলে, কিংবা (২) 

শিরোরেখ৷ প্রশস্ত, মলিন ও হৃদয়বেখা! অপরিপুষ্ট হইলৈ, জাতকের পার্থিব কোন 

বিষয়েই আর রাগ থাকে না। ( চিত্র--৩১, চিহু_-১৫। ) 

রাঁজনীতিজ্ঞতা | 
৩৪৩। শিষ্য । রাঁজনীতিজ্ঞ বাক্তির হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার অভি- 

শ্ততা প্রকাশ করে? 

গুরু । বুধের স্থানে এটা ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে জাতক বিচক্ষণ রাঁজ- 

নীতিজ্ঞ হয়। ( চিত্র--৩৫, চিহ্ন_ ৮।) 

সস ০ এ এ 1৫০ 



, লজ্জা নীলতা-বক্ত ত। ] রেখাদি-বিচার । ৮৭ 
শপ _-শাাশিশি শু শশা শা শশী 

(ল) 

লজ্জাশীলতা! | 
৩৪৪1 শিষা। হন্তেকি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বতই লঙ্জাখাল হইয়। 

থাকে? 

গুরু । শিবোরেগা আমুবেখাৰ সহিত মিলিত হইলে জাতক লজ্জাখাল হইয়া 

থাকে। ( চিত্র--২, চিহু-_৭1) 

লাম্পট্য। 
৩৪৫ | শিষ্য । লম্পটের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন তাহাঁব স্বভাব প্রকাশ 

করিয়া দেয়? 

গুরু । (১) শুক্রম্তানে কতকগুলি সরলবেখা অপর কতকগুলি, সরলরেখা 

দ্বাব। কর্তিত হইলে ) (২) তজ্জনীর তৃতীয় পর্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অথব! 

(৩) মধামার তৃতীষ পর্বে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক লম্পট হইয়া 

থাকে। ৪ চিত্র_-১২, চিহ্ৃ-_-৬$ চিত্র--৮, চিহ্ৃ-৮ ) 

চিত্র-_-৩৫, চিহ্ৃ__-১৭।) 

বস 

(ব) 

বক্ততা। 

৩৪৬। শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বক্তৃতা করিতে সমর্থ 

হয়? 
গুরু । €১) কনিষ্াঙ্গলী স্চ্যগ্র, দৈর্ঘে অনাঁমিকার সমানাকৃতি, ও ইহাব 

প্রথম পর্ব 'অন্তান্ত পর্ববপেক্ষ! দীর্ঘতম (২) বৃধের স্থান পরিপুষ্ঠ, ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির 



৮৮ সামুদ্রিক [ বক্ততা-বাচালতা। 

তৃতীয় পর্কে তারকাচি্ অঙ্কিত, (৩) শিরোরেখ! চন্তরস্থানে উপনীত এবং বৃহ- 

স্পতির স্থান পাঁরপুষ্ট কিংব! (৪) শিরোরেখার শেষভাগে ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত 

থাকিলে জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা থাকে। 

ৰ ( চিত্র--৩৪, চিহ-__৮1৯।১০1১১।) 

_( বিশিষটত্ব) 
৩৪৭ শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের বক্তৃতা করিবার বিশিষ্ট- 

রূপ ক্ষমত! আছে, জানা যায়? 

গুরু। বক্তৃতাস্থচক সাঁধারণ চিহ্নের কোঁন একটা চিন্ত করতলে থাকিলে, 
এবং ভাগ্যরেখা রবিস্থানে যাইলে, জাতকের বত্ৃত। করিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট- 
রূপই থাকে । ( চিত্র--৩৪, চিহ-_-১২।) 

ব্দান্যতা । 

৩৪৮। শিষা। কি চিহ্ন জাতকের বদান্ততার হুচন! করে? 

গুরু। (১) বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং হৃদয়রেখা নুম্পষ্টরূপে 

অঙ্কিত ও ভাগ্যরেখা আঘুরেখা! হইতে উথিত, বা (২) করত্রিকোণ স্পষ্টরূপে 

অক্কিত ও করচতুষ্ষোণ প্রশস্ত ও সুস্পষ্ট চিত্রিত হইলে, জাতক বদান্ততার 
পরিচয় দিয়! থাকে; অর্থাৎ স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া, দানে রত থাকিয়! দানশীলতার 

পরিচয় দেয়। « ( চিত্র--২৮, চিহ_-১৮।) 

বাগাড়ম্বর। 
৩৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বাগাড়ম্বর করিয়৷ থাকে? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে তর্জনী স্থুলাগ্র হইলে, কিংবা (২) অন্কুলী সকল 
গ্্থিশৃন্ত ও শুগডাকার হইলে জাতক বাগাড়ম্বরপ্রিয় হুইয়! থাকে। 

বাচালত। | 
৩৫৭। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বাচাল হইয়৷ থাকে? 
গুরু। শিরোরেখ! ও হৃদয়রেখা ভম্পষ্টরূপে অস্কিত এবং আয়ুরেখার শেষ- 

ভাগে একটা ত্রিকোণ-চিহ্ন -বস্থিত ও বুধের স্থান সাতিশয় উন্নত হইলে 
জাতককে বাচাল হইতে হয়। ( চিত্র ২৫, চিহু--৯1) 
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বাতুলত৷ | 

৩৫১। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের বাতুলতাঁর সুচনা! ক্র? 
গুরু । (১) শিরোবেখা চন্ত্রস্থান পধ্যন্ত গড়াইয়া যাইলে, (২) চন্ত্রস্থানে 

বহুরেখা থাকিলে, ও শিরোরেখা মণিবন্ধীভিমুপী হইয়া একটা তারকা চিহ্কের 

সহিত সংযুক্ত হইলে, 'অথবা (৩) উভয় হস্তে শিবোরেখাব উপব যব-চিহ্ন 

থাঁকিলে জাতক বাঁতুল হইয়া থ।কে। ( চিত্র--৩২, চিহ--৭) 

চিত্র _৩৫, চিহ্ৃ-_১২৩। ) 

-কুক্ধুরদংশনে ) 

৩৫২। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাঁকিলে, জাতককে কুক্কুরদষ্ট হইয়! 

পাগল হইতে হয়? 

গুরু । উভয় হস্তে চন্ত্রস্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক কুকুর কর্তৃক 

দষ্ট হইয়! বাতুল হইয়! যায়। ( চিত্র--২৭ চিহৃ--১৫।) 

_-( বংশগত ) 
৩৫৩। শিষা। বংশগত বাতুলতার চিহ্ন কিরূপ ? 

গুরু। শিবোবেখা চন্ত্রস্থান স্পীশ করিয়া, একটা তারকা-চিহ্কের সহিত 

বুক্ত হইলে হৃদয়ন্কেখ! অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং শুক্রের ও শনির স্থানে তারকা- 

চিহ্ন বিরাজিত হইয়| থাকিলে, জাতক তাহার পুর্বপুরুষগণের নিকট হইতে 

বাতুলতা! পাইয়।৷ থাকে। ( চিত্র__৩৫, চিহ্দু-_-১1৩1৪1৫। ১ 

-( বিপজ্জনক ) 
৩৫৪। শিষ্য। কিবূপ চিহ্বে জাতক বাতুল হইয়া বিপদে পতিত হয়? 

গুক। (১) শিরোরেখা শনির স্থানে ভগ্ন ও চচুন্ছর স্থান অত্যন্ত উচ্চ, 

কিংবা! (২) গড়ানে শিরোবেখা ভগ্ন হইলে, জাতক নাতুল শুইয়া বিপদে পতিত 

হইয়। থাকে। ( চিত্র--৪০, চিহন_-৩ 7 চিত্র--২৬, চিহ্ন-_-১৩।) 

'লচক্ষণতা | 

৩৫৫1 শিষ্য। বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়? 

রে--১২ 
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গুরু। (১) বুধেব ও রবির স্থান উচ্চ এবং আযুরেখার শেষাংশে ক্ুশ- 

চিহ্ন অঙ্কিত, ( ২) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ (অর্থাৎ যে স্থানে স্বাস্থ্যরেখ৷ 

আমুরেখ! স্পর্শ করে) প্রশস্ত, (৩) করত্রিকোণ পরিষ্কতরূপে অস্কিত ও 

গোলাপী বর্ণে বিকশিত, (৪) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ছুইটী বা তিনটা 

সরলরেখ! স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, কিংবা (৫) কনিষ্ঠাঙ্ুলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও জার 
একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইভে উথিত হইয়া, বুধের স্থানে উপনীত হইলে 

জাতক বিচক্ষণ হয়। 

( চিত্র-_৩০, চিহন-_৮১০।১১ 3 চিত্র_-২৬, চিহ--১৪ 3 

চিত্র_-৪, চিহ-__১।) 

বিচাঁর--( উৎকৃষ্টরূপে ) 
৩৫৬। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উত্তমরূপ স্থুবিচার 

করিতে সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) অঙ্গুলীগুলি ক্ষুদ্র-নখরবিশিষ্ট ও গ্রন্থিযুক্ত এবং অন্গুলী ও 

করতল সমদীর্ঘ বৃদ্ধান্থুলীর দ্বিতীয় পর্ব পুষ্ট ও মধ্যমা রেখাশৃন্ঠ, কিংবা 
(২) চন্তস্থান ত্রিকোণ-চিহযুক্ত এবং সকল অন্ুলীরই দ্বিতীয় পর্বব অন্তান্য 

পর্বণপেক্ষ। দীর্ঘ হইলে, জাতক উত্তম যুক্তিদ্বারা বিচার করিতে সমর্থ হয়। 
( চিত্র-- ৩৪, চিহ্ৃ--১১।) 

_-( তৎপরতা ) 

৩৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিচার-তংপর হইতে 

সমর্থ হয়? 

গুরু। অঙ্গুলী সকল চতুক্ষৌণ, গ্রন্িশূন্ত ও করতলের সহিত সমদীর্ঘ 
হইলে জাতক বিশিষ্টরূপে বিচার-তৎপর হইতে পারে। 

_( সুক্মরূপে ) 

৩৫৮। শিষা। কিরূপ' চিহ্ন থাকিলে জাতক ্থক্মরূপে বিচার করিতে ] 

সমর্থ হয়? 
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গুরু। (১) করচতুফ্কোণ ম্পষ্টরপে অঙ্কিত এবং হস্তপার্খ পথ্যস্ত প্রশস্ত, 

কিংবা! (২) অস্কুলী সকল গ্রন্থিযুক্ত ও চতুষ্কোণ হইলে, জাতক সকল বিচারই 

সুক্মুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় । 

_ (হৃদয়গতভাবে ) 
৩৫৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হৃদয়ের গতি অনুসারে 

বিচার করিয়৷ থাকে? 

গুরু। (১) শিরোরেখার শেষাংশ হইতে একটী শাখা উখিত হইয়া, 

হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, অথবা (২) ক্ষুদ্র শাখা শিরোরেখা হইতে নির্গত 

হইয়া শুক্রস্থানে যাইলে, জাতক হৃবদ্গত ভাবের অনুসারে বিচার করিয়া 
থাকে। * ( চিত্র--৩৫, চিহৃ--৬৭।) 

বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতি । 
৩৬০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিজ্ঞানে উন্নতি করিতে 

সমর্থ হয়? 

গুরু। (১) বুধের স্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন ও শিরোরেখার উপর শ্বেতবর্ণ 

বিন্দু-চিহ অঙ্কিত, কিংবা (২) কনিষ্ঠার তৃতীয় পব্ষ হইতে উ্িত একটা 
সরলরেখা! প্রথম পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে, জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রচ্চার্ উন্নতি 

সাধন করিতে সমর্থ হয়। * ( চিত্র--৩৫১ চিহ--৮।৯ |) 

বিজ্ঞানে অোন্নতি | 
৩৬১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞানের সাহায্যে জাতকের 

অর্থীগম হইয়৷ থাকে ? 

গুরু। (১) একটা ত্রিকোণ চিহ্ন বা শ্বেতবিন্দুচিহ্ন বুধের স্থানের নিয়ে 

শিরোরেখার উপর অঙ্কিত, (২) একটী সরল প্নেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব 

হইতে প্রথম পর্ব পর্যান্ত বিস্তৃত হইলে, জাতকের বিজ্ঞানব্যবসায়ে অর্থাগম 

হই থাকে। ( চিত্র-_-৩৬, চিহন--১১/১২।) 
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৩৬২। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদুষক হয়? 
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গুক। শিরোরেখা বক্রভাবে বুধস্থানে উপনীত এবং বুধস্থান উন্নত 

হইলে জাতক একজন নিপুণ বিদূষক হইতে সমর্থ হয়। 
( চিত্র__৪, চিহ-__১।) 

বিদ্যাপরিচয়ে সখী | 
৩৬৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদ্যাগত পরিচয় দ্বার সুখী 

হইতে পারে ? 

গুরু। আমুরেখা হইতে উখিত ভাগারেখ অপর কোন রেখাঘার! কন্তিত 

না হইয়া, শনিস্থান পর্যান্ত বিস্তৃত হইলে, জাতক স্ববিদ্ভার পরিচয় দিয় সখা 

হইতে সমর্থ হয়। '. (চিত্র-_২৮, চিহ্__১৮।) 

বিদ্বেষ_-( দাম্পত্য ) 
৩৬৪। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন দাম্পত্যবিদ্বেষের সুচনা করে? 

গুরু। (১) হ্ৃদয়রেখ! শৃঙ্খলাকার হইয়! বুধের স্থান হইতে উত্থিত ও 

শনির স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (২) অন্ুুণীনকলের প্রথম পর্ব ক্ষুদ্র ও 

বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক বা! জাতিকার যথাক্রমে স্ত্রী ঝ 

পুরুষের প্রতি ঘ্বণা জন্মিয়া থাকে । ( চিত্র_২৭, চিহ্ু-_-১৪।) 

বিদছ্বেষপরত! ৷ 
৩৬৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতব বিদ্বেষপর হয়? 

গুরু । শুক্রের স্থানে জাল-চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদ্বেষপর হয়। 

( চিত্র_-১৩, চিহ্ৃ_-১১। ) 

বিলাঁসিত! । 
৩৬৬। শিষ্য। বিলাঁসিতার শুচক চিহ্ন কি? 

গুরু। (১) অন্ুরী সকল স্থুলাগ্র কিংবা! চতুফ্ষোণ ও গ্রন্থিশুন্ত এবং 

শুক্রের ও চন্রের স্থান পুষ্ট হইলে জাতক বিলাসী হয়। 

বিবাহ। 
৩৬৭। শিষ্য । কি রেখ জাতকের বিবাহের সুচনা করে ? 

গুরু। বুধের স্থানে হস্তপার্থের উপর গভীর রেখা অঙ্কিত, কিংবা 
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(২) শুক্রস্থান হইতে সুক্মরেখা উখিত হইয়া আযুবেখা, শিরোরেখা, হাঁদয়রেখা 
অতিক্রম করিয়! অবস্থিত থাকিলে জাতকের বিবাহ বুঝায়। 

( চিত্র--৩৬, চিহ্ৃ_-১; চিত্র--৩৫, চিহ্ন__-১১।) 

_-( অস্খকর ) 
৩৬৮। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতককে বিবাহ করিয়! অসুখী 

হইতে হয়? 

গুক। (১) একটী সবলরেখ! শুক্রেব স্তানে যব-চিহ্নযুক্ত হইয়া শনির 
স্থানে যাইলে, অথবা (২) শনিব স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা পরম্পর কত্তিত 

ও বিবাঁহরেখাব উপব যবাঁচহ্ন চিত্রিত হইয়া থাকিলে, জাঁতক বিধাহ 

করিয়া অসুখী হই! থাকে* অর্থাৎ পতি বা পত্রী রোগাক্রান্ত বা উন্মত্ত 

হওয়ায় একে অন্তের কষ্টের কারণ হয় । ( চিত্র--৩৬, চিহ-_২১৬।) 

_-(বণিকসহ ) 
৩৬৯ | শিধ্য। কি চিহ্ন বণিকেব সহিত বিবাহের সচচনা করে? 

গুরু। একটা রেখা শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়া শিরোরেখা হৃদয়- 

রেখা_ উভয় রেখ! ভেদ কবিয়! বুধেব স্থানে যাঁইলে জাতিকার বাণিজ্যঃ 

ব্যবসায়ী ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। ( চিত্র--৩৫, চিহ--১১। ) 

বিবাহভঙ্গ | 
৩৭০। শিষ্য। বিবাহভর্গ হচক চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। একটী সবলরেখা শুক্রস্থান হইতে যব-চিহ্নযুক্ত হইয়া উঠিয়া 

শিরোরেখ! ভেদ করিয়। হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, ও উহার শেষভাগ শাখা বিশিষ্ট 

হইলে জাতকের বিবাহভর্গ হইয়া! থাকে। ( চিত্র_৩২, চিহ-_-১২।) 

_-( মরণে ) 
৩৭১। শিষ্য কি চিহ্ন থাকলে বিবাহ সদয়ে মৃত্যু ঘটায়, জাতকের 

[িরাহভঙ্গের সুচনা করে? 

গুরু । বিবাহবেখাব মধো ভগ্ন হইলে নিবাহকালীন মৃত্যু ঘটায়, 

জাতকের বিবাঁহভঙ্গ হয়। ( চিত্র--৩৪, চিহ্ৃ-_-১৩। ) 



১৪ সামুদ্রিক [ বিবাহভঙ্গ-বৃদ্ধসহ-বিশুদ্স্বভাৰ। 

_-( বৃদ্ধসহ ) 
৩৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন বৃদ্ধের সহিত বিবাহের সুচনা করে? 

গুরু+ একটা সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়া শনিস্থানগত 

হইলে, জাতিকার বৃদ্ধেধ সহিত বিবাহ হইয়। থাকে । ( চিত্র-_৩৬, চিহ্ন__২।) 

_( শিল্পীলহ ) 
৩৭৩। শিষ্য। কি চিহ্ন শিল্পীর সহিত বিবাহের হুচন1! করে ? 

গুরু। একটা শাখ! বিবাহরেখ। হইতে উখিত হইয়! বুধের স্থানে, অপরটা 

রবির স্থানে যাইলে, জাতিকার শিল্পীর সহিত বিবাহ হইয়। থাকে। 

|]  (চিত্র--৩৫, চিহ-__১১/১৮।) 

_(স্থখকর ) | 
৩৭৪। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়া স্থখভোগ করিতে 

সমর্থ হয়? 

গ্প। (১) ভাগ্যরেখা চন্ত্রস্থান হইতে উথিত হইয়া হদয়রেখা স্পর্শ 

করিলে, অথবা (২) বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহন থাকিলে, জাতক বিবাহ 

করিয়া স্থথভোগ করিতে পারে । ( চিত্র--৩৬, চিহৃ--৪1৫1 ) 

_-( মকদ্দমা ) . 
৩৭৫। কি চিহ্ন বিবাহে মক'্দম! ঘটাইয়া থাকে ? 
গুর। একটী গভীর সরণরেথা হৃদয়রেখ! হইতে উথ্িত হইয়া বিবাঁহ- 

রেখ! স্পর্শ করিলে, বিবাহে অভিযোগ ( মাম্ল! মকন্দামা ) ঘটিয়া থাকে । 

( চিত্র__৩৪, চিহ্ন-_১৪।). 

বিশুদ্ধচরিত্রত]। 
৩৭৬। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশুদ্ধচরিত্র হয়? 

গুরু। অনামিকার এথম পর্বে একটা ক্রুশ-চিহ ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ 

হইলে জাতক বিশুদ্ধচরিত্র বা স্থিরচেতা হইতে সমর্থ হয়। 
( চিত্র ৩৬, চিহ-_৬।) 

বিশুদ্ধন্বভাব। ॥ 
৩৭৭| শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়? 



বিশ্বাসঘাতকতা-তাঁফিকতা।]  রেখাদি-বিচার | ৯৫ 
পেশ | স্পা সপ পরি শপ পপ 

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ স্চ্যগ্র এবং গ্রন্থিসমূহ পবিপুৃষ্ট হইণে, স্জাতক 
বিশতদ্ধস্বভাৰ হইয়া থাকে। 

বিশ্বীসঘাতকতা । | 
৩৭৮। শিষ্া। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন বিশ্বাসঘাতকতার সথচন! করে? 
গুরু । বুধের স্থান সাঁতিশয় পুষ্ট, শিবোরেখা দীর্ঘ, স্গ্মা, শৃঙ্খলবৎ ও 

অম্পষ্টভাবে অঞ্কিত এবং করচতুক্ষোণ 'অগ্রশস্ত হইলে, জাতক বিশ্বাসঘাতক 

হয়। ( চিত্র--১৫, চিহ্ন__৭; চিব্র--৩১, চিহ_-৪1) 

বিষাদ । 
৩৭৯। শিষ্য। বিষ বাক্তির হস্তে কিরূপ চিন তাহার দগত বিষাঁদের 

হুচনা করে? 

গুরু। (১) মধ্যম! সাতিশয় চতুষ্ষোণাক্কৃতি এবং প্রথম পর্বব দীর্ঘ ও 

প্রশস্ত, (২) চন্ত্রস্থান অত্যন্ত উচ্চ ও জাল-চিহযুক্ত এবং আযুবেখ! সক্ম ও দীর্ঘ 

কিংবা (৩) শনির স্থান অন্যান্য স্থানাপেক্ষা! সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতককে 

দুর্বলতার জন্ত বিব্ন হইতে হয়। ( চিত্র_-৩৬১ চিহ্ন--৭1৮। ) 

বৈজ্ঞানিকত্ব। 
৩৮০ | শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বৈজ্ঞানিক তন্থানুসন্ধানে 

রত থাকে? 

গুরু। অন্গুলী সকল চতুক্ষোণ, দীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত হুক্ম এবং কনিষ্ঠীঙ্কুলী 

অনামিকার সহিত সমাকৃতি ও বুধের স্থান উচ্চ, অনামিকা দ্বিতীয় পর্ব 

দীর্ঘ এবং সকল অন্গুলীরই দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, জাতক বৈজ্ঞানিক তন্বান- 
সন্ধানে স্বতই রত হইয়। থাকে । ( চিত্র--৩৬, চিহৃ-_৯১০ 1) 

--( তার্কিকতা ) 
৩৮১। শিষ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির হস্তে, কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন থাকিলে, 

তংসঘন্ধের তর্কাদিতে পটুত! দেখাইতে পারে ? 

গুরু। উভয় হস্তে কনিষ্ঠা চতুফোণ হইলে, জাতক বৈজ্ঞানিক তাকিক 

হৃইয়৷ থাকে 



১৬ ' সামুদ্রিক | বৈধব্য-শঠতা। 
মস. এপ ৯ 

বৈধব্য। 

৮২। শিষ্য: কি চিহ্ন বৈধব্যের চন! করে? 

গুরু। (১) বুধক্ষেত্রগত খিবাহরেখা_ নিক্ীভিমুখী (ঢালু) হইয়া ; হৃদয়- 
রেখা স্পর্শ ,করিলে, ২) একটী মরলরেখা শুক্রের স্থান হইতে উখিত হইয় 

আযুরেখ! শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা--এই বেখাত্রয় কর্তন করিয়া বুধের স্থান 
স্পর্শ করিলে, কিংবা (৩) বুধের গ্বানের বিবাহরেখার উপর কাল তিল-চিহ্ন 

থাকিলে, জাতিকাকে বিধবা হইতে হয়।  ( চিত্র_-৩৫, চিহ্ন--১০।১১১৬। ) 
পাকি কীাকিকিিি 

(শ) 
শর্তিমা । 

৩৮৩ । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জীতক শক্তিসম্পন্ন হয়? 

গুরু। যদি এক ঝা দুইটা সরলরেখা অনামিকাঁর তৃতীয় পর্ব হইতে দ্বিতীয় 

পর্ব্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং আয্নুরেখার শেষাংশে একটা ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত 
“থাকে, তাহা হইলে জাতক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে । 

( চিত্র--৩০, চিহ্ু_-৮ ) চিত্র--২৪, চিহ__১। ) 

শক্তিহীনতা । | 
৩০৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শক্তিবিহীন হইয়া থাকে ? 

গুরু। শিরোরেখা হস্ততলের মধ্যস্থান পধ্যস্ত অঙ্কিত থাকিলে, এবং 

বৃহম্পতির ও রবির স্থান নিপ্ন হইলে, জাতক শক্তিবিহীন বা কর্মাক্ষম হইয়া 

থাকে। ( চিত্র-_২৭, চিহ্_৩।) 

শঠতা | | 
৩৮৫। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শঠ হইয়। থাকে? 

গুরু। কনিষ্ঠান্ুলী বক্র অথবা শিরোরেখ! শাখাযুক্ত হইলে, ও তাহার 
একটী শাখা চন্দ্রের স্থানে যাইন্ধে জাতক শঠ হইয়। থাকে। 

| ( চিত্র--৪৩, চিহ-_৫।) 



শত্রতা-শারীরিক অস্বাস্থ্য। ] রেখাদি-বিচার | ৯৭ 

শত্রুতা । 

৩৮৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের বিরুদ্ধে * অন্যের শক্রতাচরণ 

সূচিত করিয়৷ দেয়? 

গুরু। (১) বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানে হস্তপার্খে তির্যযরূ (টেচ্চা ) 
ভাবে কোন রেখা অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের বিরুদ্ধে কোন পুরুষ, এবং 

(২) শুক্রের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোক 

শত্রতাচরণ করিতেছে, জান! যাঁয়। ( চিত্র--৩৪, চিহ-_-১৮।১৯।) 

শক্রুতাঁয় হনন। 
৩৮৭। কিরূপ চিহ্ন থাঁফিলে জাতক গোপনে শক্রকর্তৃক হত হইবে বলিয়! 

বুঝিতে পার! যায়? 

গুরু। মধ্যমার তৃতীয় পর্ধে তারকা-চিহ্ন অক্ষিত এবং শনির স্থানের 

নিয় হইতে একটী সরলরেখা উিত হুইয়!, শুক্রবন্ধনীকে কর্তন করিয়া 

অবস্থিত থাকিলে, জাতক যে শক্রকর্তৃক গুপ্তভাবে হত হইবে, তাহা বুঝিতে 

পারা যায়। ( চিত্র-_-২২, চিহ্ৃ-_-৩) চিত্র-৩৪, চিহ-_১৬১৭। ) 

শারীরিক অন্াস্থ্য । 
৩৮৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ থাকিলে জাতকের শরীর প্রায়ই অন্থুস্ 

হইয়৷ থাকে? 

গুরু। (১) আয়ুরেখা মলিন এবং স্থানে স্থানে হুম্ম অথব৷ স্থল অথচ 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বার। কত্তিক বা! বিন্দু-চিহ্নযুক্ত হইলে, (২) আবুরেখার শেষাংশে 
একটা ক্রুশ-চিহ্ন এবং শিরোরেখ। ও স্বাস্থ্যরেখ৷ অম্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, 

কিংব! (৩) সকল অশ্ুলীর প্রথম পর্বের উপর ব্হু খজুরেখা থাকিলে, 

জাতকের শরীর অন্ুস্থ হয়; কিন্তু শেষোক্ত চিহ্ন ্নাযুদৌর্বল্যজনিত 

অস্বাস্থ্যের স্চনা করে। 
( চিত্র_-৭, চিহ্ৃ-_২ + চিত্র--২০, চিহ*_৩) চিত্র__২১, চিহ্-_১১। ) 

*শীবিক অন্বাস্থ্য-__( বংশানুক্রমিক ) 
৩৮৯। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের শরীন্র সম্বন্ধে বংশানুক্রমিক স্বাস্থ্যহানি 

সচিত হয়? | 
পর--১৩ 



৯৮ ও সামুদ্রিক [ শারীরিক অঙ্থাস্থযশিল্পবিজ্ঞানবে্তৃত্। 

গুরু। আময়ুরেখা যব-চিহ্যযুক্ত হইলে, জাতকের শরীর বংশানুক্রমিক 
অনুস্থ হইয়! চূর্বল হটয়া থাকে। ( চিত্র-৩৪, চিহ্_২।) 

শারীরিক স্বাস্থ্য । 
৩৯০। .শিষ্য। কি চিহ্ন থাঁকিলে জাতকের শীরীরিক স্বাস্থ্য অনু 

থাকে? 

গুরু। (১) মণিবন্ধের তিনটা রেখ! পরিষ্কৃতরূপে অস্কিত, (২) করতল 

্বাস্থারেখাশৃন্ত, (৩) আযুরেখা ঈষৎ গোলাপী ও অগ্রশস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে 
শুক্রস্থান ঝেষ্টন করিয়া অবস্থিত, কিংব! (৪) করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ 

( অর্থাৎ স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনোৎগনন কোণ) পরিস্কত ও প্রশস্ত 

হইলে, জাতকের স্বাস্থ্য প্রায়ই অব্যাহত থাকে । ' 

( চিত্র--২৬) চিহ্__৮৬।১২। ) 

_-( বিশিষউরূপ ) 
৩৯১। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জীতক বিশিষ্টরূপ শাবীরিক 

্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হয়? 

গুর। উভয় হস্তে আয়ুরেখার অন্ুগরেখা, এবং স্বাস্থ্ারেখা ও তাহার 

অন্থুগরেখা বা প্রবৃত্তিরেখা সুল্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জীতকের শরীর সাতিশয় 

সুস্থ হইয়! থাকে । ( চিত্র_৪১, চিন্দ-_-১/২৩৪। ) 

শাঁদন-__( অত্যাচারসহ ) 
৩৯২। শিষা। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যাচারপূর্বক অধীন- 

দিগের শাসন করিতে রত হয়? 

গুরু। তর্জনীর তৃতীয় পর্ব অন্তান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম এবং বৃদ্ধান্থুলী 
প্রথম পর্ব পরিপুষ্ট হইলে, জাতক অত্যাচারপূর্ব্বক অধীনবর্গের শাসন করিতে 
অভিলাষী হয় । 

শিল্পবিজ্ঞানবেতৃত্ব। " 
৩৯৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হয়? 

গুরু | রবিস্থানে ত্রিকোণ' চিহ্ন, থাকিলে জাতক শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হয়। 

( চিত্র_২৫, চিহ্ৃ-_-১৩।) 



শিল্পবিদ্যাপ্রিয়তা-শিল্ে ত্রমানিষ্ট। ] রেখাঁদি-বিচার | ৯৯ 

শিল্পবিদ্যাপ্রয়তা । 
৩৯৪। শিষ্য । শিশল্পবিদ্যাপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে কি চিহ্ন তাহার সাধ্য 

বিদ্যায় বিশিষ্ট অন্ুরাগের স্ৃচন! কবে? 

গুরু। (১) রবিব স্থান সাঁতিশয় উচ্চ, (২) মধামার প্রথম পর্ব দীর্ঘ 
ও সুচ্যগ্র, বৃদ্ধাঙ্ুলী ক্ষুদ্রীকৃতি, এবং ছুইটি সরলবেখা রবিস্থান হইতে উ্িত 

হইয়া, অনামিকার তৃতীয় ও দ্বিতীয় পর্ব অতিক্রম করিয়া প্রথম পর্ব পর্য্য্ত 
বিস্তৃত ও শিবোরেখ! গড়াইয়া চন্তস্থানে উপনীত হইলে, জাতক শিল্পপ্রিয় 

হয়। ( চিত্র_-৪২, চিহ্ন_৩1৪1৫৬। ) 

শিল্পবিদ্যাবেতৃত্ব ৷ 

৩৯৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শিশল্পবিদ্যাবিৎ হয়? 

গুরু। (১) ভাগারেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়। রবিব স্থানে যাইলে 

কিংবা (২) শিরোরেখা হইতে একটি রেখ! স্পষ্টভাবে উখিত হইয়া! রবির 
স্থানগত হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যাবিৎ হইতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র_৩৪, চিহ্ত-_-১২২০।) 

শিল্লে_( পারদর্শিতা ) 
৩৯৬। শিষ্া। কি" চিহ্ন থাঁকিলে জাতক শিল্পবিদ্যায় যথেষ্ট পার- 

দর্শিতালাভে সমর্থ হয়? 

গুরু। অনামিকাঁর দ্বিতীয় পর্ব অন্তান্ত পর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক 

সতর্কভাবে উত্তমরূপে শিল্পের চর্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ 

হইয়। থাকে । 

_-(ভ্রমানিষ্ট ) 

৩৯৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের শিল্পকার্ধ্য ভ্রমবশত্তঃ 

'মনিষ্ট 'ঘটিয়। থাকে? 
গুরু । রাঁবস্থান তারক1-চিহ্ৃযুক্ত 3& রবিবেখা হইতে দুইটা শাখা 

বন্রভাবে উখিত এবং অন্তরোদ্ারা কণ্তিত কিংবা রবিরেখ! দিধা 



১০০ | সামু্রিক [ শিল্পে ত্রমানিষ্ট বড় বস্ত-প্রেমসন্বব্ধে। 

বত হই ৬ র ন্যায় আক্ৃতিবিশিষ্ট হইলে, জাতকের সতর্কতার 

অভাবে ভ্রমবশতঃ শিল্পকার্ধ্যে অনিষ্ট ঘটিয়! থাকে । 

( চিত্র--১৪, চিহ-_-৫৬ ) চিত্র--৪২, চিহন-_২।) 

শিষ্টাচার । 
৩৯৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে শিষ্টাচারী করে? 

গুরু । চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ, এবং অস্ুলীদমৃহ গ্রন্থিঘুক্ত : 
ও সুচ্যগ্র হইলে, জাতক শিষ্টাচারী হইয়! থাকে। 

শোক। . 
৩৯৯। শিষ্য । কি চিহ জাতকের শোঁকেক্ন সচন! করে? 

গুরু। শুত্রস্থান হইতে একটা সরলরেখা উখ্িত হইয়া, আয়ুরেখা, 
শিরোরেখ!, হৃদয়রেখা--এই তিনটা রেখা কর্তন করিলে, জাতকের প্রিয়- 

বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ হইতে শোকসংঘটন হইয়! থাকে। 

( চিত্র- ২০, চিহ্ৃ-_৪ | ) 

(ষ) 

ষড়যন্ত্র প্রেমসন্বদ্ধে ) 
৪০০ শিষা। হস্তে, কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পার্থিব অলীক 

প্রেমসন্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে? 

গুরু। ছুইটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়া, মঙ্গলের স্থানে 

যাইলে জাতক প্রেমসাধনে এরূপ ফড়যন্ত্রকারী হয় যে, একাধিক লোকের 
সহিত মিলিত থাকিয়াও, পরম্পরকে কিছুই জানিতে দেয় না । 

( চিত্র--৪*, চিহ্ছ-_১০ |) 



বড় বন প্রেমেবিপৎমজজাগ্রদীনরিত।] রেখাদি-বিচার | ১৩১ 

_( প্রেমসম্বন্ধে বিপৎ) 
৪০১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে' প্রেমবশে ষড় যন্ত 

করিয়। বিপদ্গ্রস্ত হয়? 

গুরু। ছুইটা রেখ! একটা শুক্রস্থান ও অপরটা চন্ত্রস্থান হইতে উখিত 
হইয়। ভাগ্যরেখা স্পর্শ করিলে, জাতক নিভৃত প্রেমসাধন সধ্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিয়। 

"বিপদগ্রস্ত হয়। ( চিত্র--২০, চিহ্ন__১১১২।) 

(স) 
ংসার-নির্বাহ-_( সুশৃঙ্খল ) 
৪০২। শিষ্য । হস্তেকি চি থাকিলে জাতক স্ুশৃঙ্খলরূপে সংসার প্রি 

চালন করিতে সমর্থ হয়? 
গুরু। হ্বর্দররেখা ও শ্রিরোরেখ! দীর্ঘ ও পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত হইলে এবং 

অনামিকার পর্ব সকল অপর সকল পর্ব অপেক্ষ! দীর্ঘতম হইণে, জাতক সু শৃঙ্খল- 
রূপে সংসারযাত্র। নির্ব্বাহ করে। ( চিত্র--৩৩, চিহু-_-১৪1১৭। ) 

সংসারাকর্ষণ। 
৪০৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সংসারে বিশিষ্টরূপ আকৃষ্ট 

হয়? 

গুরু। করতল অঙ্কুলীসমূহের সমদীর্ঘ, ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক 
ংসারে সাতিশয় আকুষ্ট হয়। 

'»জ্জাশ্রদীক্িয়ত্ব । 
৪০৪ শিষ্া। কি চিহ্ন থাকিলে ধর্চর হঙ্গতব্বানুসন্ধায়ী জাতকের 

নিদ্রিতাবস্থায় কতকগুলি ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে ? 



১৩২ সামুদ্রিক [ বক্জাগ্রদীল্তিয়ত-সদানন্দত্ব। 
সস 

গুরু। বাস্থারেখার উপর যব-চিন্ন থাঁকিলে, স্ুপ্ধর্মতত্বানুসন্ধায়ী জাত- 

কের নিদ্রিতাবস্থায় রতকগুলি ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে । 

( চিত্র-_৪৪, চিহ্ন--১।) 

সত্তমতা । 
৪০৫| শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সত্বম ( সাধুত্রত ) হইতে 

পারে? 

গুরু। (১) শুক্রস্থান হইতে ছুই তিনটা উ্দমুখী সরলরেখ! উখ্িত, 

ৃ্ধান্্ুলীর অভিমুখী ও অণর কোন বেখাদ্বাৰ! অকর্তিত, (২ ) শুক্রস্থান সমভাবে 
উচ্চ, ও শিরোবেখা দীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত কিংবা (৬) হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অস্থিত 
ও বৃহস্পতির স্থানের নিম্নদেশে শাখাযুক্ত হুইস়্া থাকলে, জাতক মাহাস্মে সত্তম 
হইয়া থাকে । 

( চিত্র-৩৯, চিহ-__-২১ ) চিত্র-_২৩, চিহ্ন-_১১। ) 

সত্যপ্রিয়তা। 
৪০৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সত্যপ্রিয় হয়? 

“ »গরু। (১) অনামিকা ও তর্জনী চতুক্ষোণীকৃতি কিংবা! (২) অঙ্ুলীগুলি 
গ্রদ্থিযুক্ত, চতুক্ষোণ ও শুণীকার হইলে, জাতক সত্যপ্রিয় হয়। 

সদাতসাঁধন। ূ | 
৪০৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সদাত্মসাধন বা আধ্যাত্মিক 

জ্ঞানাজ্জন করিতে পারে? 

গুরু । অস্থুলীসকল শ্তগাঁকার, প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ এবং বৃহস্পতির স্থান 
শনির দিকে অভিনমিত (হেলান) হইলে, জাতক সদাত্মসাধনপর বা আধ্যাত্মিক- 
জ্ঞানরত হইতে সমর্থ হয়। 

সদানন্দত্ব । | 
৪০৮।| শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাঁতক সদানন্দ হইতে সমর্থ হয় ? 

গুরু । (১) কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ এবং বৃহস্পতির ও বুধের স্থান 
উচ্চ, অথব! (২) করতল কঠিনগুক্রস্থান উচ্চ ও শনির স্থান নিয় হইলে, 
জাতক সদানন! হয়। 



সন্দিঞ্কচিন্ততা-সন্যাস-বৈরাগ্য। ] রেখাদি-বিচার। পু ১০৩ 

সন্দিগ্ধচিত্ততা। | 

৪০৯ শিষ্য। কি চিহেজাতক স্ত্রীসম্বন্ধে সন্দগ্ধচিত্ত*হয় ? 

গুরু। (১) শুক্রস্থান উচ্চ, হ্ৃদয়রেখা হস্তপার্খ পর্য্যন্ত বিস্তৃত (২) হ্াশ্বরেখ৷ 

দীর্ঘ, চন্্রস্থান পুষ্ট ও বহুরেথাযুক্ত এবং শুক্রবন্ধনী অস্কিত,”কিংবা (৩) হৃদয়রেখা 

বুধের স্থান হইতে উখিত হইয়া! বৃহস্পতিস্থান অতিক্রম করিলে, জাতক কি 

স্বকীয়, কি পৰকীয়! সকল স্ত্রীর সম্বন্ধেই সন্দেহ করিয়৷ থাকে । 

( চিত্রব-৩৬, চিহ-__-১৪; চিত্র-৪৩, চিহ্ৃ__- ২। 

সান্ধগত বাত। ৰ 
৪১০। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সন্ধিগতবাতে আক্রান্ত হয়? 
গুক। আঘুরেখাব শেষাংশ শাখাবিশিষ্ট হইয়! একটী শাখ! চন্রস্থানে যাইলে, 

জাতক সন্ধিগত বাতরোগে আক্রান্ত হয়। ( চিত্র__৩৯, চিহ্ন-_-১০।) 

সন্ধিকৌশল ৷ 
৪১১। শিষ্া। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বভাঁৰ্তঃ সন্ধিকুশল হইতে 

পারে ? . 

গুরু। কনিষ্ঠা স্ুচ্যগ্র ও বৃধের স্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে, জাঁতক 

স্বভাবতঃ সাধারণ সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র ৩৫, চিহ_-৮।) 

সন্যাস-_( কম্মত্যাগ ) 
৪১২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উদাসীন্ হয়? 

গুরু। বৃহস্পতি বুধ 'ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং উভয় হস্তে শিরোরেখা 

হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে, জাতক কন্মসন্্যাসে উদ্বাসীন্ হয়। 
( চিত্র-_-২০, চিহ্ন-_-১-১। ) 

সন্ন্যাস ( বৈরাগ্য ) 
৪১৩। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সন্যাী বা সংসারবিরাগী 

মন? 

গুরু। (১) বৃহস্পতিস্থান পরিপুষ্ট ও রেঞ্খাশৃন্ঠ (২) হ্বদয়রেখার শেষভাগ 

শাখাবিশিষ্ট ও একটী শাখা তর্জনী ও মধ্যদার মধ্যস্থান পর্য্স্ত বিস্তৃত কিংব৷ 



১০৪ সামুদ্রিক [ঙ্ল্যাস-বৈরাগ্য-সম্মান পৌরোছিত্ো। 

(৩) চন্তস্থান রেখাশৃন্ঠ ও হৃদয়রেখা বুধের স্থান হইতে সরলতাবে উথিত এবং 

শনির ও বৃহস্পতির, মধ্যস্থানগত হইলে, জাতক সংসারে অনাসক্ত, সন্ন্যাসী হইয়! 

থাকে। দি ( চিত্র_ ৪১, চিহ্ৃ__-৭1) 

সন্যাসরোগ। 

৪১৪ | শিষা। সন্াসরোগের হুচক চিহ্ন কি? 

গুরু । (১) স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনস্থল লোহিতবর্ণ হইলে 

জাতকের সন্াসরোগ অনিবার্য ; আবার (২) হ্ৃদয়রেখা হইতে লম্বভাবে 

দুইটা রেখা চন্ত্রস্থানাভিমুখী হইলে, জাতকের সন্নাসরোগে মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । 
( চিত্র-৪*, চিহ্ন ৫1) 

সমুদ্রযাত্রা | 

৪১৫ শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সমুদ্রযাত্রার সুচনা করে? 

গুরু। একটা রেখা মণিবন্ধ হইতে উথিত হইয়া, শুক্রস্থানভেদ করিয়া 

ন্তরস্থানা(ভমুখী হইলে, জাতকের সমুদ্রযাত্র। ঘটয়৷ থাকে । 

( চিত্র--৩৫, চিহ্ন-_-৫1) 

'--( দূরব্যাঁপিনী ) 
৪১৬। শিষ্য। কি চিহ্ন সুদুর-সমুদ্র-যাতরীর কুচন। করে ? 
গুরু। (১) একটা রেখ! মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়' বৃহস্পতিস্থানে 

যাইলে, ও একটা পার্খববিস্তৃত ( এড়ো ) রেখ চন্ত্রস্থানে থাকিলে, কিংবা (২) 

আযুবেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটা শাখা চন্ত্স্থানে উপনীত 
হইলে, জাতকের সুদূর-সমুদ্রযাত্রা ঘটিয়৷ থাকে। 

( চিত্র--৩৮, চিহ্ৃ_ ২১১; চিত্র--৩৯, চিহ্ৃ-_১০।) 

সম্মান_( পৌরোহিত্যে ) 
৪১৭। শিষ্য। কিবপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক পৌরোহিত্য করিয়! সম্মান- 

লাভে সমর্থ হয়? 

গুরু। ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উথ্থিত হইয়া, শিরোরেখ।, হৃদয়রেখা কর্তৃন 
করিয়া, বৃহস্পতির ও শনির মশ্ল্স্থলে যাইলে, জাতক পৌরোহিত্য করিয়া 
সম্মানলাভে সমর্থ হয়। € চিত্র-_৪৩, চিহ্_১।) 



সম্মান-যুদ্ধে সমন্মান অর্থলাভ।] রেখাদি-বিচার । | ১০৫ 

_( যুদ্ধে ) 
৪১৮। শিষা। কি চিহ্ন জাতক যুদ্ধসম্বন্ধে সুম্মীনলাভ করিতে 

পারে? 

গুরু । একটা ত্রিকোণ-চিহ্ন ব! তারক।-চিহ্ন মঙ্গ&লর স্থানে থাকিলে 

জাতক যুদ্ধকা্্য হইতে সম্মমনলাভ কবিয়া থাকে । ( চিত্র_৪০, চিহ্ন_-৮১৩।) 

_-( রাজনীতিতে ) 

৪১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জীতক বাঁজনীতিক কর্মে সম্মানলাভ 

করিতে সমর্থ হয়? 

গুরু। তঙ্জনীর প্রথম পর্বে কিংব! বৃহস্পতির স্থানে তাবকা-চিহ্ন 

থাকিলে, জাতক রাজনীতিসম্বন্ধে সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র-৮, চিহ্ৃ_৮ 7 চিত্র_-১৪, চিই__-২।) 

--( সাতিশয় ) 
৪২০ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকেব স্তুমহান্ সম্মান ঘটিয়া থাঁকে ? 
গুরু । কব্চতুক্ষোণ তারকা চিহ্নদৃক্ত, অন[মিকাৰ মূল হইতে উখিত 

একটী বেখা৷ প্রথম পর্বব পর্যন্ত বিস্কৃত হইলে জাতক মহান্ জনের ন্যার বর্টে 

সাতিশয় সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র_৪৩, চিহ্ন-_-৩৪।) 

সরলত। | 

৪২১। শিষ্য। কিবপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সরপপ্রকৃতি হয়? 

গুরু। অঙ্গুলী সকল শুগ্ডাকার ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষদ্র হইলে, জাতক সবল- 

প্রকৃতি হইয়! থাকে। 

সসম্মান অর্থলাভ | 
৪২২। শিষ্য। কি চিহ্ন বিশিষ্ট সম্মান প্র অর্থপ্রপ্তির চন করে? 

গুরু; আমুরেখ হইতে একটা সরলরেখ। উদ্থিত হইয়া শিরোরেখা ও 
বয়রেথা _উভয় রেখা কর্তন করিয়া, শনির ফিরুংনা বৃহস্পতিব স্থানে যাইলে, 

জাতক সম্মানসহ অর্থলাভ করে। ( চিত্র--৩৩, চিহ্ন_-৩।) 

রে--১৪ 



১০৬ | সামুদ্রিক [ সইজজাঁন-_সাজ্বাতিক পীড়া-শৈশবে। 

সহজজ্ঞান-__( প্রমাণনিরপেক্ষ ) রা 

৪২৩। শিষ্য কি চিহ্ন জাতকের প্রমাণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক ব! সহজ 
জ্ঞানের অস্তিত্ব স্থচিত হয় ? 

গুরু। (১) হ্বদয়রেখা হইতে একটা শাখা উখিত হইয়! বৃহস্পতিস্থানগত 
(২) তাগ্যরেখ৷ চন্ত্রস্থান হইতে উখিত, তর্জনী ও অনামিকা! দীর্ঘ এবং ক্রমশঃ 

নুঙ্মু, (৩) চন্ত্রস্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত, (৪ ) একটী রেখা চন্ত্রস্থান হইতে 

উিত হইয়া, ধনুঃসদৃশ বক্রাকারে বুধের স্থানে উপনীত কিংবা! (৫) হদয়- 

রেখার ভাগ্যরেখার ও স্বাস্থ্যরেখাব যোগে করত্রিকোণ স্থম্পষ্টভাবে আস্কত 

হইয়৷ থাঁকিলে, জাতক সহজজ্ঞানেই স্বতঃসিঘ্। ও প্রমাণনিরপেক্ষভাবে তত্ব 

বুঝিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র--২৫, চিহন--১২।১৪ 7) চিত্র--৩৪, চিহ্ন--১১) 

চিত্র--৩২, চিহ-__৬ 7 চিত্র--৩৮, চিহ-__১২।) 

সাংসারিক স্থুখস্বাচ্ছন্দ্য । 
৪২৪। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দের সুচনা করে? 

গুরু । মণিবন্ধ হইতে ভাগ্যরেখা উত্থিত হইয়। হুস্পষ্টভাবে বৃহম্গতি- 

স্থানের মধো সম্পূর্ণ হইলে, সাংসারিক স্ুৃখস্বাচ্ছন্দয লাভ করিয়! থাকে। 

( চিত্র_-৩৮, চিহ্ৃ_২।) 

সাঁঙ্াতিক গীড়া। 
৪২৫| শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জীতকের সাজ্ঘাতিক গীড়া হয়? 

গুরু। (১) আয়ুরেখা ভগ্ন ও উক্ত স্থান হইতে একটা রেখ! উিত হইয়া, 

শুক্রস্থানের মধ্য দিয় বৃদ্ধান্থুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অথবা (২) হৃদয়রেখ! শনির 

নিয়ে ভগ্ন ও উক্ত ভগ্ররেখ ঢুইটী উপধুপরি অবস্থিত হইলে, জাতকের 

সাঁজ্বাতিক পীড়। হইয়। থাকে। ( চিত্র--৪২, চিহ্ন - ১৭1৮1 ) 

_-( শৈশবে ) 
৪২৬। শিষ্য । কি চিহ্কে জাতকের শৈশবে সাজ্বাতিক গীড়। হুচিত হয়? 

গুরু । শিরোরেখ!, হৃদয়রেখা, আমুরেখা, বৃহস্পতির নিম্নে মিলিত ৬ 

হইলে, জাতকের বাঁল্যে সত্বাতিক পীড়া হইয়া থাকে; এবং উভয় 

হস্তে থাকিলে মৃত্যু হইয়৷ থাকে। ( চিত্র-_-২৩, চিহ__১১।) 



সাধনতৎপরতা সাল্্রোগ্রত।।]  রেখাদি-বিচার | ১০৭ 

সাধনতৎপরতা | 
৪২৭। শিষ্া। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বক্কর্মসাধনতৎপর ব| 

অধ্যবসায়ী হয়? 

গুরু । (১) বৃহস্পতির স্থান পুষ্ট, হদয়রেখা স্ম্পষ্টরূপে অস্কিত, শিবো- 
রেখা হস্তের একপার্খ হইতে অপব পার পর্যান্ত বিস্তত, এবং বৃদ্াঙ্থুলী দীর্ঘ 
(২) কনিষ্ঠা আপেক্ষিক পরিমাণে সাঁতিশয় দীর্ঘ, ও উহার তৃতীয় পর্ব অপেক্ষ. 
কত দীর্ঘতম) কিংবা (৩১ হন্ততল (মণিবন্ধ হইতে সমগ্র অশ্ুলী পর্যন্ত) 
মধ্যমারৃতি গ্রন্থি সকল পুষ্ট, ৪ অশ্কুলীসমূহ চতুক্ষোণরূতি হইলে, জাতক 
সর্ববদ| স্বকম্মসাঁধনে তৎপর হই থাকে । 

( চিত্র-_২৮, চিহ_৫1২।) 

সাধারণ সরলজ্ঞান । 
৪২৮। শিষা। কি চিহ্ন জাতকেব সাধারণ সরলজ্ঞানের সুচনা কবে? 
গুরু । (১) বৃদ্ধান্থলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব সমভাঁবে দীর্ঘ (২) শিরো- 

রেখা সবল ও স্পঞ্টব্ূপে অঙ্কিত, কিংবা (9) কনিষঠার দ্বিতীয় পর্ব সাতিশয় দীর্ঘ 

হইলে, জাতক সাধারণ সরলবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। ( চিত্র_-৩৮, চিহ্র-_-১৩।) 

সাধুতা । 

৪২৯। শিধা। কিক চিহ্ত থাকিলে জাতক সাধুপ্রকুতি হয়? 
গুরু। একটী গভীর সরলরেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্বব 

পর্যন্ত বি্বৃত হইয়! থাকিলে, জাতক সাধুস্বভাবসম্পন্ন হয়। 

( চিত্র--৩৬, চিহ্ন_-১২।) 

সান্দ্রোগ্রতা । 
৪৩*। শিষা। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে সতত উপ্রস্বভাঁব হইতে 

হয়? 

গুরু । (১) নখরসকল প্রশস্ত ও চতুক্ষোগ করতল কঠিন এবং কর- 
১ -ঠিকোণ হ্ুশ-চিহ্নযুক্ত কিংবা (২) মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও উত্ত স্থানে 
জাল বা ক্রুশ-চিহ অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, ঞ্মাতক সততই স্বীয় উগ্রম্বডাঁবের 
পরিচয় দিয়া থাকে। ( চিত্র__১৭, চিহ-_-১৭1৫1৬।) 



১০৮ ৃ সামুত্রিক [ সান্দেকদাধনপরত্ব-সাময়িক উন্নতি। 

সাঁন্দ্রেকসাঁধুনপরত্ব । 
৪৩১ | শিষা'ং কি চিহ থাকিলে জাতকের স্বভাব একগুয়ে 

( নাছোড়বন্দা ) হয়? | 

গুক। €১) শিরোরেখা শনিব স্থান হইতে উিত হইয়া চন্তস্থানগত, 
হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং নখরসমূহের দৈর্ঘাপেক্ষা বিস্তার অধিক, 
(২) বুদ্ধা্থুলীব প্রথম পর্ব খর্ব ও প্রশস্ত, হৃদয়বেখা অস্পষ্টভাঁবে অস্কিত ও 

শিরোরেখা বৃহস্পতির নিম্ন হইতে উখিত হইয়া, চন্দ্রের স্থানে আসিয়া! সম্পূর্ণ 
কিংবা (৩) বৃদ্ধাঞ্থুলীর প্রথম পর্ব খর্ব ও প্রশস্ত এবং কবতল কঠিন হইলে 

জাতক একগু'য়ে হয়; আম্মাভিমাঁনও করিয়। থা.ক। [১৮ পৃষ্ঠ], ৬৯ অনুবন্ধ । 

( চিত্র--১৮, চিহ্ন_-১০।) (চিত্র-_৪৩, চিহ__& $ চিত্র--৪৪, চিহৃ__৬৭। ) 

সাফল্য । 
৪৩২। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বকর্মসাধনে সফলমনোৌরথ 

হইতে সমর্থ হয়? 
গুক। আযুরেখা হইতে উথ্িত উর্দমুখী শাখারেখ! অন্ঠরেখাদারা কম্তিত 

'না হইলে, জাতক স্বকর্মসাধনে সফলমনোরথ হইতে পারে । 
( চিত্র--২০) চিহ্র--৪ |) 

_( প্রতিবন্ধকতা ) 
৪৩৩ | শিষ্য। কি চিহ্ৃ থাঁকিলে জাতক কর্মসাধনে সফলমনোরথ হইতে 

গিয়! গ্রতিবন্ধকত। পায় ? 

গুরু। আয়ুরেখা উ্দমুখী শাখারেখা বা ভাগ্যরেখা শুক্রস্থানস্থ কোন 

রেখাদ্বারা কর্তিত হইলে, জাতকের সাধ্যাসাধনে অন্তরায়ের বা কোন অপরিহার্য 

প্রতিবন্ধকতার নিশ্চিতই সঙ্ঘটন হইয়! থাকে । (চিত্র_-৪১, চিহ্-_-১৯২০।) 

সাময়িক উন্নতি--( প্রতিবন্ধকতা ) 
৪৩৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের সাময়িক উন্নতিতে প্রতি- 

বন্ধকতার সঙ্ঘটন হইয়। থাকে? 
গুরু। কোন একটা তিথ্যব্ট( টের্চা) সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উখিত 

হইয়া, আঁয়ুরেখ ভেদ করিয়া উন্নতিস্চক রেখার শেষভাগ কর্তন করিলে, 



সাময়িক উন্নতি-সাহিত্যসমালোচকতব] রেখাদি-বিচার | ৯০০) 
৮০৯০ সপ পপ পপ সস 

জাতক স্বকর্ম্ে সাময়িক উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা! বা বাঁধী বিদ্ল 

পাইয়। থাকে ? চিত্র__৩৩,চিহ্ন_-৮-৮ | ) 

সামাজিকবিধিপালন । 
৪৩৫। শিষা। সামাজিক আচার ব্যবহাব পালনের চিহ্ন কি? 
গুক। আযুবেখার ও শিরোরেখাব মিলন স্থান দীর্ঘ এবং হদয়বেখ। ও 

শিরোরেখাব পরম্পব নিকটবত্তী হইলে, জাতক সামাজিক আচার বাবহার পাঁলন 

করিয়া থাকে । 

( চিত্র--৪১, চিহ_-৮।) 

সাহদিকতা | 
৪৩৬। শিষ্য । কি চিহ্বেজাতক সাহসিকতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়? 

গুক। (১)উভয় করতলে করত্রিকোণ পরিস্কতপে অঙ্গিত, মঙ্গলের 

স্থান উচ্চ ও রেখাঁশূন্য, এবং মঙ্গলেব ক্ষেত্র পরিপুষ্ট হইলে কিংবা (২) অন্ুলী 

সকল সরল ও তাহাদের তৃতীয়পর্ধগুলি উন্নত হইলে, জাতক সাহসী হয়। 

_-( অবিচলিত ) 
৪৩৭। শিষা। কি চিহ্ন *জাতকেব অবিচলিত সাহসিকতার স্ুঁচন। 

কবে? 
গুরু। বুধেব স্থানের নিয়স্থ মঙ্গলেব স্থান উচ্চ, করতল কঠিন ও অগ্ুলী 

সকল চতুষ্কোণ হইলে, জাতকেব সাহস 'অবিচলিত থাকে । 

_( অসম) 
৪৩৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসমপাহসিকতাব পবিচয় 

দেয়? 
গুরু । বুধের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ, অস্ভুলী সকল স্কলার ও করতল 

কঠিন হইলে, জাতক অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে । 

সাঁহিত্যমমাঁলোচকত্ব | 
৪৩৯ | শিষ্া। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্যসমালোচক হইয়া 

থাকে? 



১১৬ সামুত্রিক [ সমালোচকতব-সুখ্যাতি অসাধারণ । 

" গুধন। বৃহস্পতির বুধের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অন্ুলীসমূহ চতুফষোণ কিংবা 

স্থলাগ্র, অঙ্গুলীর দ্বিতীয় গ্রন্থিসমূহ পুষ্ট ও নখরসমূহ ক্ষুদ্র ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত 

থাঁকিলে, জাতক সাঁহত্যনমালোচক হইয়া থাকে। 

স্বখাভিলাষ--( ইন্ড্রিয়গত ) 
৪৪০ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাঁকিলে জাতক ইন্জিষগত স্ুখাভিলাষে রত 

থাকে? 

গুক। (১) শুক্রবন্ধনী বুধ স্তান পর্য্যন্ত বিস্তত এবং শুক্রের স্থান উচ্চ 

কিংব। (২) হৃদয়রেখা শনিব স্থানে আসিয়া সপ্পরণ এবং অন্কুলী সকল স্থৃলাগ্র 

কিংব! চতুষ্কোণ, তৃতীয় পর্ব অন্তান্ট পর্বাপেক্ষা ঞ হইলে জাতক ইক্র্রিয়গত- 

নুখের উপতোগে প্রবৃত্ত থাকে। 

( চিত্র-_২৫, চিহ্ৃ-_-১২ 3 চিন্র--২৭, চিহ্ন--১৪ 1) 

( চিত্র__৪৩, চিহৃ__-২।) 

স্খাভিলীধিতা । 
৪৪১। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে স্ুখাভিলাধী করে? 

গুরু। অন্গুলী সকল গ্রন্থিশন্ত চতুষ্কোণ বা স্থুলাগ্র ও পুষ্ট হইলে, এবং 
গুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হঈলে, জাতক স্থুখাভিলষী হইয়৷ থাকে । 

স্থখ্যাতি। | 
8৪২। শিষা। জাতকেব স্থখ্যাতির সুচক চিন্,কি ? 

গুরু। (১) রবিবেখা উভযহস্তে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও অপর কোন রেখা- 

দ্বারা অকর্ভিত, কিংবা! (২) বুহস্পতিব স্থানে তারকা-চিহন অঙ্কিত হইয়া থাঁকিলে 

জীতক সাঁধারণ্যে স্খ্যাতিলাভ করিয়! থাকে ॥ 

( চিত্র_-৩৬, চিহ্ল--১৫ 7 চিত্র--১৩, চিহ_-৯ 1) 

--( অসাধারণ ) 
৪৪৩। শিষ্য। কি হন থাকিলে জীতক অসাধারণ সুখ্যাতিলীভে 

সমর্থ হয়? | 

গুরু। অনামিকার তৃতীয় পর্বব হইতে একটী সরলরেখ! উখিত হইয়: প্রথম 
পর্ধব পর্য্যন্ত বিস্ৃত থাকিলে জাতব্। অসাধারণ মুখ্যাতি অঙ্জন করিতে সমর্থ 

হ্য়। ( চিত্র-_-৪৩, চিহ-_-৪ 1) 



ৃক্ততবানুসন্ধান-সৈনিক-খ্যাতি | ] রেখাদি-বিচার। ১১১ 

সু্গমতত্বানুসন্ধীন । 
88৪ শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের সমস্ত বিষয়ের সুঙক্ষমুতত্বানু- 

সন্ধানে কৌতুহল জন্মিয়া থাকে? 
গুক। রবির স্থান উচ্চ, হস্তাঙ্গুলীসমূহ পুষ্ট, কোমধী কমনীয় এবং নখর 

সকল ক্ষুদ্র হইলে, জাতকেব হঙ্ষত ববান্থন্ধানের জন্য কৌতুহল জন্মিয়৷ থাকে। 

মুম্মনধন্মততুজ্ঞ | 
৪৪৫ শিব্য। কক্ষণন্মিতবৃজ্ঞ মহাম্মাধ হস্তে কিৰপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 

যায়? 

গুরু । শুক্রস্থান রেখাখিক্বীন ও বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, সঈঙ্গল, চক্র, 

শুত্র--এই সকল গ্রহেরই স্কান পরিপুষ্ট হইলে, জাতক স্থিরচেতাঃ বিশুদ্ধ- 

প্রকৃতি হইয়া, নিক্জনবাঁসে ঈশ্বরগ্রেমে সুশ্মধন্মেব তত্ব বুঝিবার জন্ত জীবনযাপন 
করিয়া থাকে। 

( চিত্র--৪9, চিহ্ন_-৪1) 

সুদ্মনবিচার | 
8৪৬ শিবা । কি চিহ্ন জাতকেব স্ক্মবিচাবশক্তির ুচন। করে ? 

গুরু। (১) হস্ততল ক্ষুদ্র, অঙ্গুলী সকল গ্রন্ভিযুক্ত, (২) 'অন্ুণী সকল 
ইস্ততলের সমান্ দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ এবং অগ্ুলী সকলেৰ দ্বিতীয় পর্ব অপেক্ষাকৃত 

অধিক দীর্ঘ হইলে জাতকের সমস্ত বিষয়ে উত্তমরূপ বিচার করিবাব ক্ষমত। 

আছে, জানা যাঁয়। 

সেবকত্ব-_( আরাধনায় ) 
৪৪৭ শিষ্য। কি চিহন জাতককে দেবসেবায় রত করে ? 

গুরু । বুধের নিম়স্থ মুঙ্গলের স্থান উচ্চ, হুদয়রেখ৷ স্পষ্টরূপে 'অস্কিত, বৃহ- 

স্পতির ও শুক্রের স্থান উন্নত হইলে, জ!তক দেবঞ্জেনীর 'সারাধন। উপাসনায় 

রত হইতে সমর্থ হয়। 

_সৈনিক্তব_( খ্যাতি ) 
৪৪৮| শিষ্া। বিখ্যাত দৈনিক পুরুষ্ধে হস্তে কি চিহন তাহার খ্যাতি 

প্রতিপত্তির সূচক? 
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শুর । আমুরেখার ও ভাগ্যরেখার মধ্যস্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী ত্রিকোণ- 
চিহ্ন থাকিলে, 'জাতক বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ হইতে পারে। 

ৃ ( চিত্র--৪৪, চিহ_-৩।) 
সৈনিকত্ব__-( বিচক্ষণতা ) 

৪৪৯। “শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিচক্ষণ সৈনিক হইতে 

পারে 
গুরু। মধ্যমার তৃতীয় পর্বে একটা গভীররেখা অঙ্কিত এবং মঙ্গলের ক্ষেত্র 

উচ্চ হইলে, জাতক সৈনিক হইয়া কাধ্যে বিচক্ষণতাঁর পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। 
( চিত্র--৪৪, চিহ্ছ-_-৮।) 

সৌজন্য । | 
৪৫০ | শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সৌজন্তের চুচন! করে? 

গুরু। অঙ্কুলীসমূহের প্রথম পর্ব পুষ্ট এবং বৃহস্পতির রবির ও শুক্রের স্থান 

পুষ্ট হইলে, জাতক সৌজন্য দেখাইতে সমর্থ হয়। 

সৌভাগ্য-__( জলভ্রমণে ) 
৪৫১। শিষ্য। জাতকের জলভ্রমণে সৌভাগ্যস্থচক চিহ্ন কি? 

“ গুরু। চন্ত্স্থানে করত্রিকোণের সন্নিকটে একটা ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক 
জলভ্রমণে সৌভাগ্যলাঁভে সমর্থ হয়। | ( চিত্র_ ৩৯, চিহ-__-১।) 

সৌভাগ্যবত্তা | 
৪৫২। শিষ্য। কি চিহ্ে জাতক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইতে সমর্থ হয়? 
গুরু। (১) ভাগ্যরেখ! মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া মধ্যমান্থুলীর তৃতীয় 

পর্ব পর্যন্ত যাইলে, (২) একটী সরলরেখা, শিরোরেখা হইতে উিত হইয়৷ 

বৃহস্পত্িব স্থানে তাবকা-চিহ্কের সহিত মিলিত হইলে, কিংবা রবিরেখা! আয়ু 

রেখা হইতে উদ্থিত হইয়া, রবিস্থান পর্যন্ত যাইলে, জাতক সৌভাগাবান্ হইয়া 
থাকে। রি 

( চিত্র--৪০, চিহ্ন_:১৪ ) চিত্র_-১১, চিহন-_-১ 3 চিত্র_-৫, চিহ্ৃ_৪। ) 

_-( অন্যসাহায্যে ) 
৪৫৩। শিষ্া। কিরূপ চিহ্ক থাকিলে জাতক অন্যের সাহায্যে দৌভাগ্যবান্ 

হয়? 
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গুরু । ভাগ্যরেখা চন্ত্রস্থান হইতে সরলভাবে উখিত হইয়াঃ শনির স্থান 

পর্যান্ত যাইলে, জাতক অন্যের সাহায্য পাইয়া! সৌভাগাবান্ হইত সমর্থ হয়। 
( চিত্র_-৩৫, চিহ_-১৪।) 

সৌভাগ্যশালিতা । 
৪৫৪ শিষ্য। ৌভাগাশালী ব্যক্তিব হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়! যায়? ৃ 

গুরু। (১) শিবোরেখ। ও ধবদয়বেখ। শাখাযুক্ত, (২) একটা সরলরেখ। 

শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়! বুধস্থ/ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (৩) বুধের অথবা 

বুহস্পতির স্থানে একটী গভীব* বেখা অঙ্কিত হইয়। থাকিলে, জাতক সৌভাগ্য- 

শালী হইতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--৪১, চিহ্ন _-৭৯; চিত্র--৪০, চিহ্ন 81১৫।১৬।) 

সৌভাগ্যোদয়--( জীবনের শেষে হঠাৎ) 
৪৫৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের জীবনের শেষাংশে হঠাৎ 

সৌভাগ্যোদয় হয়? 
গুক। মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয়ের কোন একটার উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, 

জাতকেব জীবনেব শেষাংশে হঠাৎ গৌভাগ্যদয় হয়। 
( চিত্র ২৮, চিহ্ন-_-৮ |) 

--( সাতিশয় ) 

৪৫৬। শিষ্য । জাঁতকেব সাতিশয় সৌভাগ্যোদয়ের চিহ্ন কি? 

গুরু। অনুগরেধা আঘুরেখা ও প্রবৃত্তিবেখা স্বাস্থারেখা পার্খে 

থাঁকিলে জাতক সাতিশয় সৌভাগ্যবান্ হয়। 
( চিত্র--৪১১ চিহ-_১২।৩।৪ 1) 

_( সাতিশয় পরিশ্রমে ) 
৪৫৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সাতিশয় পবিশ্রমে সৌভাগ্যোদয়ের 

মুচন করে? 

গুরু । মণিবন্ধ শৃঙ্খলাকার ও সরল, খ্বিন্ত 'অবিচ্ছন্ন হইলে, জাতক 

সাঁতিশয় পরিশ্রমে সৌভাগ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। ( চিত্র-২৫, চিহ-_-৭।) 
রে--১৫ 
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_-( হঠাৎ) 
৪৫৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় হয়? 
গুরু। ভাগারেখা হন্তস্থান হইতে উখিত হইয়া, হদয়রেখা পর্যন্ত যাইলে, 

এবং হৃদয়রেখ! বৃহস্পতির স্থান পর্যন্ত বিসৃত হইলে জাতকের হঠাৎ 
সৌভাগ্যোদয় হয়। ( চিত্র-_৩৬, চিহ্--৪।১৪। ) 
সৌহদ্য-_( ধার্মিকসহ ) 

৪৫৯। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মহান্ ধার্মিকের সহিত 

সৌহাদযস্থাপনে সমর্থ হয়? 

গুরু। কনিষ্ঠার মূল হইতে একটী রেখা উখিত হইয়া বুধস্থান- 
গত হইলে জাতক মহান্ ধার্মিকজনের সহিত সে'হদ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র_-৪৪, চিহ-_-৯।) 

স্ত্রীপ্রগীড়িতত্ব। 
৪৬০। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্্রীজাতিদ্বার! প্রপ্রীড়িত 

হইয়। থাকে 1? | 
. খুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্থুলীর প্রথম দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পর্বে কৃষ্তবর্ণ 

তিল-চিহ্ন থাকিলে, (২) একট! সরলরেণ' শুক্রন্থান হইতে উখিত হইয়| 
ভাগ্যরেখা! কর্তন করিলে, কিংবা (৩) মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা বৃত্ত-চি্ন অঙ্কিত 

হইয়া থাকিলে, জাতক স্ত্রীজাতিকর্তৃক গ্রগ্রীড়িত হয়। | 
( চিত্র--৪১, চিহন_-১০১১১২।) 

্তরীপ্রীতি । 
৪৬১। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীজাতি পুরুষের প্রতি সাতিশয় 

অন্রক্ত। হয়? 

গুরু। শ্ত্রীজাতির হস্তে আমুরেখার পার্থ একটা অনুগরেখা থাকিলে, 

জাতিক1 পুরুষকে সাতিশয় ভালবাসিয়। তাহাতে অন্ুরক্ত1 থাকে। 

| ( চিত্র--৪১, -_চিহ_-)১1২।) 

স্রীপ্রেমে-( বিপৎ) 
৪৬২। শিষ্য। কি টি থাকিলে জাতক স্ত্রীলোককে ভালবাসিয় 

বিপদে পতিত হয়? 
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গুরু। চন্্রস্থানে অর্দচন্ত্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতক, স্ত্রীনলাঁকক্ে 
ভালবাসিয়৷ বিপদে পতিত হয়। ( চিত্র--৪১ চিহ্ন--১৩। ) 

_( স্তেণ্যত্ব ) | 
৪৬৩| শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে স্ত্রেণা করে? 

গুরু। (১) হৃদয়রেখা হইতে একটী রেখা অধোমুখী হইয়া শিবোরেখার 
নিকটবর্তী (২) একটী সরলবেখ! শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়!, মলের ক্ষেত্রে 

গিয়া তারকা-চিহ্নযুক্ত, কিংবা (৩) শুক্রস্থানে একটা তারকা -চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া 
থাকিলে; জাতক স্ত্রৈণ্য হুইয়া থাঁকে। 

( চিত্র--২৪, চিহ-_-৯/১০।১৪ |) 

স্থায়িপ্রেম । 
৪৬৪ | শিষা। কি চিহ্ন জাতকের স্থায়িপ্রেমের সুচনা! করে ? 

গুরু । শুত্রস্তানে কতকগুলি রেখা অপর কোন রেখাদ্বাব কর্তিত ন! 

হইয়৷ সরলভাবে থাকিলে, জাতকের প্রেম স্থা়িভাবে চিরকাল স্থির থাকে। 

( চিত্র--৩২, চিহ্ৃ-_-১০।) 

স্থিরপ্রতিজ্ঞত্ব | 
৪৬৫ শিষ্য । কি চিহ্বে স্কাতক স্থির প্রতিজ্ঞ হইতে সমর্থ হয়? 
গুরু। (১) হায়রেখ! শাখাবিশিষ্ট হইয়া বৃহম্পভিস্থানে উপনীভ, কিংব| 

(২) মঙ্গলের স্থাঁন উচ্চ, ধশরো রেখা দীর্ঘ ও সুক্ম হইলে, জাতক স্থির প্রতিজ্ঞ 

অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গীকার স্থির রাখিতে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--৩২, চিহ-_-১৫২।) 

স্না়ুরোগ | 
৪৬৬| শিষ্য। কি চিহ্ন ক্লাযুগত রোগের সুচনা করে? 

গুরু । (১) আমুরেখার উপর বিন্দুচিহ্ন থাষ্ীলে, কিংব! (২) চন্্রস্থান 

পরিপুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতকের গ্নায়ুগ্ুত রোগ জন্মিয়া থাকে । 
( চিত্র _-৩২, চিন_-৭1১৬।) 

নেহবতা | এ 
৪৬৭ শিষা। ক চিহ জাতককে স্েহবান্ করে ? 



১১৬ | সামুত্রিক  স্নেহবস্তা-স্বভাবকার্পণ্য। 

গুরু । (১) হৃদররেখা দীর্ঘ, সুম্পষ্ট ও হুক্ম এবং শুক্রস্থান পরিপুষ্ট হইলে, 
জাতক সাতিশয় স্নেহশীল হইয়া থাকে । ( চিত্র-_-২৬, চিহ্ৃ_-১৪।) 

স্মরণশক্তিমর্তী৭ ' 
৪৬৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাঁকিলে জাতক উত্তম স্মরণশক্তিসম্পন্ন 

হইতে পারে ? 

গুরু। শিরোবেখ! হন্তের একপার্খ হইতে অন্যপার্শ পর্যন্ত বিস্তৃত ও 

্বাস্থ্যরেখ! দীর্ঘ সুক্ম ও পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক উংকষ্ট স্ৃতিশক্তি- 

সম্পন্ন হয়। ( চিত্র--৩৮, চিহ্ৃ_-81১৩। ) 

স্মৃতিশক্তিহীনত। | 
৪৬৯। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ম্মন্নণশক্তিহীন হয়? 

গুক। শিরোরেখা অনেক স্থলে ভগ্র হইলে জাতকের ম্মরণশক্তির 

অভাব ঘটে। ( চিত্র--৪০) চিহ্-_৩।২০।) 

স্বপ্নে--( ওষধলাভ ) 
৪৭০ । শিষ্য। কি চিহ্ন জীতকেব স্বপ্নযোগে ওষধপ্রাপ্তির সুচনা করে ? 

শুরু। (১) স্বাস্থাবেখার উপর একটা যবচিহন চিত্রিত কিংব! (২) শুক্রবন্ধনী 
সুম্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়৷ থাকিলে জীতক স্বপ্নঃযাগে ওষধলাভে সমর্থ হয়। 

( চিত্র--৪৪, চিহন-_-১1৫।) 

স্বতাবকা্কশ্য | | 
৪৭১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কর্কশন্বভাব হয়? 

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবির ও শুক্রের স্থান সমতল, হৃদয়রেখ। শাখাহীন) 
কিন্তু হুক্রূপে অঞ্ষিত এবং অন্ুলী সকল লোহিতবর্ণ ও চতুষ্কোণ হইলে, 

জাতক কর্কশন্বভাব হইয়। থাকে ৷ ( চিত্র-_৩, চিহ্ন--২। ) 

স্বভাবকার্পণ্য । 
৪৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাওকের স্বভাবকার্পণোর সুচনা করে? 

গুরু। করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ প্রশস্ত, হৃদয়রেখ। ক্ষুদ্র ও শিরোরেখা 

সুদীর্ঘ এবং করচতুক্ষৌণ অপ্রশস্ত হইলে জাতক কৃপণ হইয়। থাকে । 
( চিত্র--১৩, চিহ্ন _-২ 7 চিত্র--৩১, চিহ্ন--১।৩। ) 



াবরোক্ষয-্াধীনতা |] রেখাদি-বিচার | ৪7 ১১৭ 

স্বভাঁবরৌক্ষ্য | 
৪৭৩। শিষ্য কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কক্ষষ্বভাব জ্ম? 

গুরু। (১) বৃদ্ধান্থলীর প্রথম গ্রন্থির পার্খদেশে দুইটা ক্রুশ-চিহ্ন অন্দিত, 
বুধেব নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান অপরিপু্, এবং বৃ্স্পন্তির নিয়স্থ মঙ্গলের স্থান 

পুষ্ট, কিংবা (২) আধুবেখা শৃঙ্খলাকাব এবং কবত্রিকোণের তৃতীয় কোণ 

ব্যবচ্ছিন ও করতল বনৃরেখাযুক্ত হইলে, জাতক কক্ষস্বভাববিশিষ্ট ঝ! খিটুথিটে 
হইয়৷ থাকে । 

( চিত্র-৪০, চিহ্ন__১৭।১৮।১৯। ) 

্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা । 
৪৭৪। শিষ্য । স্বাচ্ছনগ্রপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে? 

গুপন। অন্গুলী ও করতল উভয়ই সমদীর্ঘ এবং অস্ুলীসমহ চতুষ্কোণ 
ও সমস্ত অঙ্কুলীব তৃতীয় পব্ব অন্য পর্ব সকল অপেক্ষা পুষ্টশুম হইলে, জাতক 

স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য ব্বহারোপযোগ পব্যের সমাহার বা সংস্থান 

করিতে ভালবাসে । 

স্বাধীনকন্মত্ব | 
৪৭৫। শিষ্য। কিবপ চিহৃদ্বাবা জাতক স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে 

সমর্থ হয়। 

গুরু । ন্কুলীসমৃহ পুষ্ট এবং 'অনামিক। ও মধামাব মধ্যস্থবল নিভৃত 

হইলে, জাঁতক স্বাধীনভাবে কন্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ ভইয়! থাকে | 

স্বাধীনচিন্তত্ব ৷ 
৪৭৬ শিষ্য । কি চিহ্ধ জাতকেব স্বাধীনচিন্তাব সুচনা কবে? 

গুরু। তর্জনী ও মধ্যমার সংযোগস্থল সাতিশয় বিস্তৃত এবং অন্বুলী সকল 

পুষ্ট হইলে, জাতকের স্বাধীন চিন্ত। করিব'ব ক্ষম| '্ছে, জানা যাঁয়। 

স্বাধীনতা । 
৪৭৭, শিষ্য । কি চিহন জাতকের স্বাধীনতার সুচনা করে? 

গুরু। অস্লী সকল শুগ্ডাকার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট এবং 

বুল দীর্ঘ ও পু হইলে, জাতক স্বাধীনভাবে কর্মল ধনে রত হইতে পারে। 



১১৮ | সামুদ্রিক [ বাভাধিফক্ঞান-রাজনীতিস-রানত | 

স্বাভাবিকজ্ঞান। 
৪৭৮। শিষা।ৎ কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্থল স্বাভাবিক জ্ঞানের 

অধিকারী হইতে পার? 
গুরু। রূদ্াঙ্থুলী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পুষ্ট এবং অঙ্গুলীসমূহের তৃতীয় পর্ব 

পুষ্ট, আর করত্রিকোণ অম্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, জীতকের স্থুল স্বাভাবিক 

জ্ঞান আছে, জান যায়। 

_-( দৌত্যে ) 
৪৭৯। শিষা। কি চিহ্ন জাতকের দৌতাকর্ম্ে স্বাভাবিক জ্ঞানের 

সুচনা করে? 

গুরু। শিরোরেখার শেষভাগ শাখাযুক্ত ও গ্তাহার একটা শাখ! হন্ত্রস্থানে 
ও অপরটা বুধস্থানে যাইলে, এবং বুধস্থান পরিপুষ্ট হইলে, জাতকের দৌতা- 

কর্মে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে। ( চিত্র--৩৭, চিহ্ন-_-১৩1১৪। ) 

--( নাট্যে) 
৪৮০ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের নাটক লিখিবার স্বাভাবিক 

স্তান থাকে? 

গুরু। উভয় হস্তের অনামিক। স্ুলাগ্র গইলে, জাতকের নাটক লিখিবাঁর 
স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, জান! যায়। 

_( চিকিৎপাঁয় ) 
৪৮১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের চিকিংসাবিষয়ে 

স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয় থাকে ? 
গুরু । উন্নত বুধস্থানে তিনটা সরলরেখ! থাঁকিলে, জাতকের চিকিৎসা 

শাস্ত্র স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়! যায়।  (চিত্র--৩৯, চিহ্ন_+১৭।) 

-_( রাজনীতিসংক্রান্ত) 
৪৮২ | শিষ্য । কি চিহ্ন স্বাভাবিক রাজনীতিজ্ঞানের হুচনা করে? 

গুর। শিরোরেথা ছুইটা শাঁখাবিশিষ্ট হইয়া একটী শাঁখ! বুধের স্থানে 
অপরটা চন্দ্রের স্থানে যাইলে, জাতকের রাঁজনীতিবিষয়ে স্বাভাবিক ভু 

থাকে। ( চিত্র-_৪, চিহ্ব_-১২।) 



হঠাদূরো গাক্রাস্ত-হননপ্রবৃত্তি।] রেখাদি-বিচার। ১১৯ 

(হ) 

হঠাদ্রোগাক্রান্তি | 
৪৮৩। শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়? 

গুরু। শুত্রস্থান হইতে একটী সরলবেখা উখিত হইয়, হৃদয়রেখাস্থ 

কোন ভ্রুশ চিহ্নের সহিত মিলিত হইলে, এবং আযুরেখার ও হৃদয়রেখার উপর 

কৃষ্ণবর্ণ দাগ কিংব| বিন্দু-চিহ্ন অক্ষিত থাকিলে, জাতককে হঠাৎ রোগগ্রন্ত 

হইতে হয়। ( চিত্র--৪১, চিহ্ৃ-_-৯৪81১৫১৬।) 

হঠাদ্রোগে মৃত্যু | 
৪৮৪ | শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাদ্্রোগাক্রাত্ত হইয়া 

মৃত্যুমুখে পতিত হয়? 

গুরু । উভয় হস্তে একই স্থলে হৃদয়রেখার ও আমুরেখার উপর এক 

একটা কাল তিল-চিহন আঙ্কত থাকিলে, জীতক হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়! 

মৃত্যুমুখে পতিত হয়) কিন্তু উত্ত চিহন এক হস্তে থাকিলে, মৃত্যু ন। ঘটিয়া 
কেবল রোগযন্ত্রণীর ভোগই হইযু! থাকে। ( চিত্র--৪১, চিহ-_-১৬।) 

হঠাদ্বিপৎ । 
৪৮৫। শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাদ্বিপদ্গ্রস্ত হয়? 

গুরু। উত্তয় হস্তের ভাগ্যরেখার উপর একটা ঝ! দুইটা তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত, 

অথবা উভয় হস্তে আঘুরেখার উপর ক্রুশ-চিহ্ন চিত্রিত হইয়া থাকিলে, 

জাতক অকম্মাৎ বিপদে পতিত হইয়! থাকে । ( চিত্র_-৪১, চিহ্ন-_-১৭।১৮।) 

হতভাগ্যতা | 
৪৮৬। শিষ্য । কি চিহ্ন জাতককে হতভাঙ্গ্যু করিয়। থাকে ? 
গুরু । (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের ,নিম্ম হইতে উখিত হইয়! অনেক 

স্থানে ভগ্ন হইলে, জাতক হতভাগ্য হইয়! থাকে ।  (চিত্র-৪২, চিহ-__৯। ) 

হননপ্রবৃত্তি । 
৪৮৭1 শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের হদ্গত হননগ্রবৃত্তি প্রকাশ করে? 
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গুরুএ (১) মঙ্গলে স্থানে তারকা-চি্ত থাঁকিলে, (২) শনিস্থানের নিম্নে 

শিরোরেধার উপর, নীলবর্ণের বেখ! থাকিলে, জাতকেব আত্মেতর জীবের 

হননপ্রবৃত্তির উদ্রেক.হইয়' থাকে। ( চিত্র__৪২, চিহ্ন--১০।১১।) 

হাপানী। ' 
৪৮৮। শিষ্য। কি চিন্কে জাতকের হাঁপানী কাঁসরোগের সুচনা করে ? 

গুক। করচতুক্ষোণ অপ্রশস্ত ও স্বাস্থাবেখা অম্পষ্টরূপে আঙ্কত থাঁকিলে, 
জাতকের হীপানী কাঁসবোগ জন্মিয়া থাকে । 

হাঁনি-__( হিং্পশু হইতে ) 
৪৮৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ৃ থাকিলে জাতক হিংভ্রপশুদ্বারা আহত 

হয়? র্ 

গুরু। (১) শনি ও মঙ্গলের স্থানে তারকা-চিহ্ন এবং চন্ত্রগ্কান হইতে 

একটা রেখ! উখিত হইয়| হস্তপার্খব পধ্যন্ত যাইলে, কিংবা (২) আয়ুরেখাস্থ 
কোন যব-চিহ্কের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু-চিহন থাকিলে, জাতককে হিং পশুদ্বারা 

আক্রান্ত হইতে হয়। ( চিত্র- ৪১, চিহ্ধ__১১/১২১৩।১৪।) 

হিংসা । 
৪৯০। শিষা। জাতকের হিংসাবৃত্তির কুক চিহ্ন কি? 

গুক। (১) তঙ্জনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, কতকগুলি তির্য)ক ( টেচ্চা ) 

রেখার! ক্তিত, বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ, কিংবা (২) রবিস্থান 
উচ্চ, এবং উহার উপরে পার্খবিস্তৃত বা শায়িতরেখা থাকিলে জীতক 

হিংসক হইয়া থাকে । ( চিত্র--৪৩, চিহ্ৃ_৬।৭ ) চিত্র--১৯, চিহ্নু__গ1 ) 

হদরোগ | 
৮৯১। শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়? 

গুরু | (১) হ্ৃদক্বরেখ |লিন, বিল্ৃত ও শনিস্থানের নিকট অত্যন্ত প্রশস্ত 

কিংবা (২) আয়ুরেখা ও ্বাস্থ্যবেখা, অতান্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়৷ মিলিত এবং নীল 
কিংবা লীল বিন্দুচিহ্ন হইলে, জাতকের হৃদরোগ জন্মিয়া থাকে। 

( চিত্র-৪৩, চিহ-_-৮৯1১০। ) 
€ 

স্পপ্িি ওত শী ভাস? 
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হস্তরেখানৃশীলন। 

গুরু। বস, আমি অদ্য তোমার সহজবুদ্ধিসন্তুত সকুল প্রকার 

সন্দেহেরই নিরাকরণহেতুক তৎসম্বন্ধে' অনেক শ্যশ্ম হুম্মা তত্বেরই যথাসম্ভব 
উপদেশ প্রদান কবিলাম ; এক্ষণে তৎসন্বন্ধে যে কিরূপ জ্ঞানলাভ করিলে, 

এই কয়েকটী হস্তপাঠে তাহার পবিচয় দিয়৷ আমায় সন্তষ্ট কর। 

শিষ্য। প্রভো, ভবদনুগ্রচে আপনাৰ মুখে অনেক তত্বেবই উপদেশ 

গ্রকাশ পাওয়াতে, এ মুট়ের «যে কথঞ্চিং জ্ঞান বিকাশ পাইয়াছে, তাহার 

পরীক্ষা! এই কয়েকটী হস্তপাঠে দিতেছ। আপনি পূর্বে “সামুদ্রিক শিক্ষায়, 

আবৃর্ধিচার সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনাবলী মিলাইবার 

জন্য সময়নিরূপণ একান্ত প্রয়োজনীয় । এক্ষণে আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞনের 

পরিচয় দিয়, তাহার পর হস্তরেখাপাঠ করিয়৷ স্বজ্ঞানের প্রকাশ করাই 

সঙ্গত। আয়ুরেখার সময়নিদ্দেশের প্রথম উপায়, বৃহস্পতির নিয়ে আররেখাব 

যে 'অংশটুকু আছে, তাহাই ৩০ বৎসর । সেই ৩* বৎসর পরিমিত আয়ুরেখা, 

সমান ৩* ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহাই এক এক বৎসবের পরিমাণ। শেষভাগে 
এইরূপ সন্বীর্ণ স্থান জীবনের শেষের ৩৭ বতসরকাল হুচক। মধ্যের 

প্রশস্ত অংশই *০ ভাগেঞ্বিভক্ত করিলে, এক এক বৎসরেব পরিমাণ সুচনা 

করিয়া! থাকে । ভাগ্যরেখার বয়োবিভাগে প্রারস্ত হইতে শিরোরেখার 

কণ্তিত স্থান পর্য্যন্ত ৩৫ বখসর। এই 'অংশকে সমান ৩৫ ভাগে বিভক্ত 

রুরিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষকালস্চক; পরে শিরোরেখা ও 

হৃদয়রেখার মধ্যস্থ 'অংশ ৩৫ শ হইতে ৫৫ বর্ষ-_মধ্যের ২০ বৎসরের স্থচন| 

করে; এই ক্ষুদ্র অংশকে সমান ২* ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক 
ভাগ এক এক বর্ষের চন! করে। তদতিক্রান্ত অর্বাশ্ট অংশ ৫৫ বর্ষ হইতে 

শততম বর্ষ পর্যন্ত_-শেষের ৪৫ বংসরের ; আর এই অংশকে সম ৪৫ ভাগে 

(বভন্ত করিলে, তাহার এক এক ভাগ এক এক বর্ষের হুচন! করিয়। থাকে । 

এই ভ্াগ্যরেখাব ও 'জাধুরেখাব অন্ুপাতেঞমপবাপব রেগাও কালনির্দেশ 

করিতে হয়। ( চিত্র-৪৫1) 

রে--১৬ 
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শিষ্য । . প্রভো, ভবদুপদিষ্ট বিষয়েরই এইমাত্র "মরণ হইতেছে; এক্ষণে 
যদি এই আমাঁর কথিত বিষযটী অভ্রীন্ত হয়, তাহা হইলে আমি হস্তপাঠ 
করিতে ব্রতী হইডে পারি। 

গুরু। ,তোমার 'স্মৃতিশক্তি আমাব উপদেশ ধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ 
বলিয়াই, তোমাকে সকল তত্বেরই উপদেশ করিতে আমি অনুক্ষণ প্রস্তত। 
এক্ষণে বোধ হয়, তুমি এই কয়টা লোকের হস্তরেখ! পাঁঠ করিয়া, তাহার সমস্ত 
ফলাফল বথাযুক্ত বলিতে পাবিবে। এক্ষণে দেখ্চুখাউক, প্রকৃতপক্ষে তোমার 

উপদিষ্টবিষয়ে কিরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। 
শিষ্য।' প্রভো, যখন আপনার স্তায় সদুগুরুর শ্রীনুখ হইতে মব্যর্থফল 

উপদেশ পাইতে সমর্থ হইয়াছি, তখন মাপনাব রূপাবলম্বনে এই কয়টা হস্ত 
পাঠে যে, সমর্থ হইব, তাভাঁতে সন্দেহ নাঁই। 

প্রথম হস্ত--৪৬ চিত্র । 

ইহার গ্গুলীৰ দৈর্ঘা অপেক্ষা করতলের দৈর্থা অধিক এবং শুক্রহান 
সাতিশয় গ্রশস্ত ও কবত্রিকোণ মলিন হওয়ায়, ইনি দেহাত্মবাদী। 

[ পৃষ্ঠা ৪৫, 'অনুবন্ধ--১৭৪। | 
১। আমুরেখার ১০ বসব সময় নির্দেশক স্থানে 'একটা কৃষ্ণবর্ণ 

তিল-চিহু থাকায়, হার এ সময় শারীবিক বিকারে শ্গায়দৌর্বল্য প্রভৃতি 
অস্বাস্থ্য ঘটিয়াছে। 

 পৃষ্ঠা--৯৭, অন্ববন্ধ _৩৮৮ ) পৃষ্ঠা-১১৫, অন্ুবন্ধ--৪৬৬। ] 
২। গুর্রস্থান হইতে একটি রেখ! উিত হইয়! আয়ুরেখার ১২ বংসর- 

জ্ঞাপক স্থান এবং শিরোরেখ! ও হৃদয়রেখা__এই তিন রেখা কর্তন করিয়! 
যাওয়ায়, ১২ বংসরেব সময় ইহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। 

| [ পৃষ্ঠ। ৮, অনুবন্ধ ৩২০। ] 
৩। এবপ শুক্রস্থানোখিত একটি রেখা আঘযুরেখার ১৪ বংসরস্চব 

স্থান কর্তন করিয়া, শিরোরেখ' "্দয়রেখ! ভেদ করিয়া যাওয়ায়, ১৪ বংসরে 

ইহার একটি ভগিনীর মৃত্যাজনিত শোক ঘটিয়াছে। 
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৪। মণিবন্ধ হইতে একটা রেখা উথিত হইয়া, শুক্স্থান” তেদ ও 

ন্ত্রস্থান অতিক্রম করিয়া, হস্তপাশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায়, ৫পতার সহিত পিতৃ- 

কর্মস্থান রেন্ুণে যাইতে সমুদ্রযাত্র! করিতে হইয়াছিল । | এ ; 

[ পৃষ্ঠা--৭৭, অন্ুবুন্ধ-_-৩০৫। ] 

৫। স্বাস্থ্ারেখার উপর একটা যব-চিহ্ থাকায়, ১৫ বৎসর বয়সের শেষে 

রেমুণেই অজীর্ণ বোগ হইয়াছিল। | পৃষ্ঠা-_২, অনুবন্ধ--১। ] 
৬৭। আমবেথার ১৮ বংসব সুচক স্থান হইতে একটী বেখ! উখিত 

হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে উপনীত এবং ইহাব মুলদেশ অপ একটা টেচ্চা রেখা- 

বাবা কন্তিত হওয়ায়, জাতক ৯৮ বসবে এণ্টেম্স পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না 
পারিয়া, মনঃকষ্ট পায়। ৯ পৃষ্ঠা ১৮, অনুবদ্ধ ৪৩৩। | 

৮1৯। আবুবেখাব ১৯ বংসরের সময় গুচক স্থান হইণে একটী রেখা 
উখিত ও অপব একটা টেস্ট! বেখাদর। কন্তিত হওয়ায়, ১৯ বংসরে পুনব্বাব 

এপ্টে ন্স পরীক্ষায় অকৃতকার্ধা হয়। 

১০। একটী গুক্মরেখা শুক্রস্থান হইতে উখি হইয়া, আধুবেখার ২১ 
এংসর সুচক স্থান ভেদ ও শিরোবেখা কণ্তন করিয়া, হাদয়রেখ! স্পর্শ করায়। 

২১ বত্সরেব সময় ইহার বিবাহ হয়| | প্ঠ--৯২, অনুবন্ধ--৩৬৭। ) 

১১। আঘূরেখার ২২ বৎসবের শেবভাগের নিরূপক স্থান হইতে একটা 
উদ্ধমুখী রেখ! 'বৃহস্পতি্থা্টিন যাওয়ায়, জাতক প্রথম কণ্মে নিুক্ত হয়। 

[ পৃষ্ঠা--৩৭, অনুনন্ধ_-১৪৩ | | 

১১। (ক)। আঘুরেখার ২৪ বৎসর বয়োজ্ঞাপক স্থানে আব একটা উদ্ধমুখী 

রেখ! থাকায়, জাতকেৰ কন্মস্থানে উন্নতিলাভ হইয়াছে । 
১৯২। ভাগ্যবেখার ২৮ বৎসর বয়োজ্ঞাপক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, 

করচতুষ্কোণের মধাস্থল প্রায় ৪২ বৎসর পর্যন্ত একটা পদ্থা যব-চিহ্ন থাকায়, 

এঁ সময় জাতককে একটা স্ত্রীলৌকেব প্রলোভ্দুন পড়িতে হইয়াছিল । 

[ পৃষ্ঠা_-৬৬, অন্বন্ধ-__২৫৯। ] 
১৩1 শু ক্রস্থানোখিত একটী রেখ! মায়ুরেখার ৩২ বৎসবের শেষ বয়ঃ- 

হক স্থর্ল ভেদ করিয়া, শিরোরেখা হাদয়রেরী কর্তন করিয়া! গিয়াছে বলিয়াই, 
ঁ বয়সে ইহার পিভৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। [ পৃষ্ঠা--৮*১, অনুবন্ধ-_৩২০ | ] 



১২৪ সামুদ্রিক 

১৪1 আম়ুরেখার ৩৩ বৎসরের প্রারস্ত হইতে একটা রেখা উর্ধমুখী 
হইয়া শনিস্থানগত হ য়ায়, এ সময় ইহার বৈদেশিক চাক্রীতে আর্থিক উন্নতি 

হয়। টি;  পৃষ্ঠা-_৩৭, অনুবন্ধ--১৪৩। ] 
১৫/১৬।, হন্তপার্খব হইতে একটা রেখ! উখিত হইয়া, আমুরেখা পর্যন্ত 

বিস্তৃত এবং শুক্রস্থানে একটী জাল-চিন্ত অঞ্কিত হইয়া থাকায়, ইনি স্ুুরাপায়ী 
ও লম্পট হইয়াছিলেন। 

| পৃষ্ঠ।--৮৭, অন্ুবন্ধ--৩৪৫ ) পৃষ্ঠাঁ_-৭৮, অন্ুবন্ধ--৩০৯। ] 

১৭।১৮। বুধের স্থানের দ্বিতীয় পর্ধে একটা কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন অঙ্কিত 

এবং মঙ্গলের স্থানে একটী ক্রুখ-চিহ্ন অঙ্কিত গাকায়, ৩৬ বৎসর বয়ংক্রমে 
ইহার ১০০০২ টাকা! অপহৃত হইয়াছে ।  পৃষ্ঠা--৬, অনুবন্ধ--১৯। ] 

১৯। ইহার হন্তে বুধের স্থানের নিয়ে সরলভাবে ৭টী রেখা আঙ্কত 
আছে) উহার ৪টা সুম্পষ্টরূপে অগ্কিত থাকায়, ৪টা পুত্র, আর ছুইটা রেখা 
অপেক্ষাকৃত কুক হওয়ীয়, ২টা কন্তা; এবং একটা ভগ্ন থাকায়, গর্ভস্রাবে ভ্রুণ 

নষ্ট হইয়াছে । [ পৃষ্ঠা-__৬৪, অনুবন্ধ-__২৫১। ] 
২০।২১। মঙ্গলের স্থানে একটা কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন অঙ্কিত থাকায়, এবং 

শুক্রস্থানোখিত একটা রেখা আমুরেথা কর্তন করিয়া ভাগ্যরেখ। ভেদ করায়, 
ইহার ৩৮ বৎসর বয়সে মামলা-মোকদামায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে । 

[ পৃষ্টা. -৭৬, অনুধন্ধ-_-৩০১। | 

২২। স্থাস্থারেখায় একটী বড় ধব-চিহ্ন থাকায়, ইনি ৪২ বৎমর বয়সে 

ব্যবসায় নষ্টসম্পত্তি হইয়! দেউলিয়া হইবেন । 
[ পৃষ্ঠা--৭৩, অন্ুবন্ধ--৬৭। ] 

২৩২৪। ভাগ্যরেখার প্রারন্তে ছুইটী তারক1-চিহন এবং চন্ত্রস্থানে অপর 

একটা তাঁরকা-চিহন অঙ্কত গীকাঁয়, এবং আয়ুরেখা ৪৪ বৎসরের স্থানে বিরত 
হওয়ায়, ইহাকে বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা করিতে হইবে। 

[ পৃষ্ঠা-১৮) অনুবন্ধ__৬৭। ] 

২৫।২৬। ইহার হস্তে শিরোরেখ! বৃহস্পতির নিয়ে আযুরেখ৷ হইতে পৃথক্, 

হইয়া থাকায়, ও বৃদ্ধান্থুলীর ওখম পর্ব ক্ষু্ধ ও পুষ্ট হওয়ায়, ইনি 
একগয়ে স্বতাবসম্পন্ন। [ পৃষ্ঠা_-১*৮, অনুবন্ধ-__৪৩১। ] 
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দ্বিতীয় হস্ত--৪৭ চিত্র। . 
১। ভাগ্যবেখার প্রান্তে একটী যবচিহন থাকায়, "অতি শৈশবে ইহার 

(পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। পৃষ্ঠা--৮*, অন্ষুবন্ধ--৩১৯। ] 

২। আয়ুরেখার সহিত শিরোরেখার মিলনে একটা কোথ স্ুম্পষ্ট অদ্ধিত 
থাকায়, ইনি পরিণামদর্শী; আবাঁর এই উভয় বেথার প্রারস্তে ১ বৎসর 
স্টক স্থানে একটা কৃষ্ঃবর্ণ বিন্ুচহু থাকায়, এ সময়ে স্বাস্থ্যবিকারে গায় 
দৌর্বলা ও মাথাব্যথা প্রভৃতিতে কষ্ট পাঁইয়াছেন 

্ পৃষ্ঠা_-৯ ৭, অন্ুবন্ধ ৩৮৮) পৃষ্টা ১১৩১ অনুবন্ধ-_-৩৬৬ | ] 

৩। একটি টেষ্চাবেখা& আযূরেখার ১০ বংসর বয়ংক্রমস্চক স্থল ভেদ 
করিয়! চলিয়া যাওয়ায়, এ হ্বময়ে ই'হার একটা ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছে। 

[ পৃষ্ঠা-৮, অন্বন্ধ-+৩২০ |] 
81 আঘুবেখার ১৩ বংসর বয:ক্রমন্চক স্থান হইতে একটি শাখ। 
উিত হইয়া! বৃহস্পতিস্থানে যাওয়ায়, এ সময়ে ইনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা স়্ উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। [ পৃষ্ঠা__২৪, অন্ুবন্ধ ৯১। ] 

৫। আমুরেখার ১৮ বংসর বয়ঃক্রমগ্চক স্থলে গ্রবূপ একটা দ্ধ 
শাখা থাকায়, এ বয়সে ইনি এ্টট ন্স পাশ করিয়াছেন । 

[ পৃষ্ঠা-_-২৪, অন্ুবন্ধ--৯১। ] 
৬। একটা সুদাননেখ| শুক্রস্থান হইতে উিত হইয়৷ আমুরেখার ১৯ বৎসর 

হুচক স্থলভেদ ও শিরোবেথা কর্তন করিয়া, হদয়রেখ! অতিক্রম করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে ই'হার ১৯ বংসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে। 

[ পৃষ্টা__৯২, অনুবন্ধ-_ ৩৬৭। ] 
৭। আঘুরেখার ২০ বৎসর বর়ংক্রমন্চক স্থান হইতে একটা রেখা 

উ্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানে যাওয়ায়, শী সময়ে ইন এফ. এ. পাশ করেন। 
 পৃষ্ঠা-_-২৪, অন্ুবন্ধ_-৯১। ] 

৮। তৎপরে ই'হার বুধের স্থান উন্নত ও উহাৰ উপর তিনটা রেখ 
দগ্ায়মীন থাকায়, ইনি রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুরাগী এবং তজ্জন্যই 
হেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়নরিতে গুবৃস্ত হন। 

[ পৃষ্টা ৩৪, অনুবন্ধ--১৩৪ ) পৃষ্ঠা_৮৬, অনুবন্ধ--৩৪১।] 
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চিরিরা রো জারির রনির ররর টি ন্রাজার রর তরি পারত টি তরি রর 

'৯। *আয়ুরথার ২৩ বংসরবয়োজ্ঞাপক স্থান হইতে একটি রেখা উিত 
হইয়! বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী হওয়ায়, ইনি প্র সময় প্রথম এল. এম. এদ্, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।', " [ পৃষ্টা_-২৪ অনুবন্ধ,--৯১। ] 

১০। 'ব্ন্প আর! একটী রেখা আযুরেখার ২৫ বৎসরে স্থান হইতে 

উথিত হওয়ায়, ইনি দ্বিতীয় এল. এম. এন্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১১। এরূপ আর একটী রেখা আনুরেখার ২৬ বৎসর বয়ঃহুচক স্থান 

হইতে উত্থিত হইয়!, বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী হওয়ায়, ইনি রাজকীয় কর্নে 

নিযুক্ত হইর়! উপাজ্জন করিতে আরম্ভ করেন। [ পৃষ্ঠা_-৩৭, অনুবন্ধ__১৪৩। ] 

১২। জাযুরেখার ২৮ বসব বয়ঃ্থচকস্থলে, শীবূপ আর একটা রেখ! 
থাকায়, প্র সময় ইহার কর্ণ উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল । 

] পৃষ্টা-_-৩৭, অনুবন্ধ--১৪৩।] 

১৩। শুক্রস্থান হইতে একটি রেখা উখিত হইয়! আঘুবেখার ২৯ বৎসব 
হুচক স্থলভেদ করিয়া! শিরোরেখা ও হ্বদয়রেখা উভয়রেখা কর্তন করিয়া 

যাওয়ায়, এ সময়ে ইহার মাতৃবিয়োগজনিত শোক হইয়াছে। 
[ পৃষ্ঠা__-১০০, অনুবন্ধ__৩৯৯। ] 

3881 আযুরেখার ৩৪ বৎসর বয়োনির্দেশক স্থল হইতে একটা রেখ 
উথিত হইয়া, শনির স্থানে যাওয়ায় ই'হার চিকিৎসাব্যবসায়ে বিশিষ্টরূপ 
অর্থাগম হওয়ায়, ইনি ধনবান্ হইয়াছিলেন। | পৃষ্ঠাঁ-£৮, অনুবন্ধ-_-১৮৫। ] 

১৫। আমুরেখার ৩৬ বৎসর বয়ঃম্চক স্থল হইতে একটা ক্ষুদ্র শাখারেখ! 

অধোমুখী হইয়া! থাকায়, এ সময় ই'হার দেশভ্রমণ ঘটিয়াছিল। 
[ পৃষ্ঠা-_৭৬, অনুবন্ধ_-৩০৪ |] 

১৬। আনুরেখার ৩৮ বৎসর বয়োনির্দেশক স্থলের উপরে একটী কৃষ্ণবর্ণ 

বিন্দু থাকায়, ৩৮ ব্তমর ব্য়ঃক্রম কালে ইনি ন্গাযুদৌর্বল্যজনিত গীড়ায় 
ভূগিয়াছেন। | [ পৃষ্ঠা ৯৭, অনুবন্ধ__৩৮৮। ] 

১৭। শুক্রস্থান হইতে একটা টেট্চারেখা উখিত হইয়া আযুরেখার 
৪০ ৰৎসর বয়ঃস্ুচক স্থল কর্তন করিয়া, শিরোরেখ৷ ও হৃদয়রেখা উভয়রেখ। ভেদ 

করিয়। যাওয়ায়। এই ৪ বংসরের'সময় ইহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটায়, ইহাকে 

শৌকভোগ করিতে হইয়াছে। [ পৃষ্টা_-১০০, অনুবন্ধ--৩৯৯। ] 
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১৮১৯ । বুধেব স্থানে হৃদয়বেখাব সমান্তব ক্ষুদ্র ছুইটী (বথা হস্তপাঁশ্বে 

অঙ্কিত থাকা, ইহাৰ দ্বিভাধ্যযোগ আছে। [পৃষ্ঠাঁ-৭%, অন্ুবন্ধ__২৮২। ] 
২০। ইহাৰ বুধস্থানে বিবাহবেখাব সংলগ্ন আটটী রেখা অঙ্কিত থাকায়, 

হাব আটটী সন্তানপন্তৃতি হইবে । [ পৃষ্ঠা-+৬৪, অনুবন্ধ_-৩৫১। ] 
১১। শুকস্থান হইতে একটা স্শ্াবেখা উখিত হইয়া, আযবেখাব 

৪১ বংসব বধঃস্চক স্থান কর্তন কীবিযা যাওযাঁয, উহাব ৪১ বসবে পুনশ্চ 

বিবাহ হইবে। [ পৃঙ্প- ৯২, অনুবন্ধ--৩৬৭। ] 
২২।১৩]২৪। মনুবেখাব ক্রমশঃ ৪৫১ ৫০, ৫৫ বসব বয়োচ্ঞাপক স্থলে 

উদ্ধমুখী বেখ| থাঁকাষ, ই ই সমযে ইাব আর্গিক উন্নতি হইবে। 

পৃষ্ঠা -৩৭, অন্ুবন্ব--১৪৩। ] 

২৫। মণিবগ্ধ হইতে উথিত একটী বেখা শুঞ্স্থান ও চন্ত্রস্থান 'অতিক্রম 

কবিয়া, ভস্পাশ্বপম্যন্ন বিল্তত থাকায়, ইহাব ৪২ বংসব বয়সে জলন্রমণ 

হইবে। [ পষ্ঠা--৭৭, অনুবন্ধ--৩০৫। ] 

২৬২৭২৮। মাঁদবেখাঁৰ ৭১ বসব বয়ঃস্চক স্থলে, একটী অধোমুখী বেখ। 

চন্দস্থানপয্যন্ত প্রশ্নুত থাকায় এব" স্বাস্থাবেখাব ও শিবোবেখাব মিলনস্থল 

বক্তবর্ণ ও জদ্যবেথা! হতে দ্ইইটা ধেখ| নিঃস্তত হইযা চন্দস্থানাভিমুঁখী 
যায, উভাঁব ৭১ বৎসাব সগ্াঁসাবাগে মৃত্যু অবগ্রন্থাবী। 

[ পৃষ্ঠ।--১০৪, মন্ুবন্ধ-_-৪১৪। ] 

তৃতীয় হস্ত--চিত্র ৪৮। 

ইহার ম্ুলীসমূহ শ্চ্যগ্র এবং গ্রন্থিসমূত পবিপুষ্ট হওয়া, ইনি স্বভাঁবগত 

বিশুদ্ধতা বক্ষ! কবিতে সমর্থ। [ পৃষ্ঠা_৯৪, অনুবন্ধ_-৩৭৭। ] 

১২। উহাঁব শিবোবেখ। শনিব নিয়স্থান হইতে উথিত হইয়। চন্তরস্থান 

পর্য্যন্ত প্রশ্থত এবং বদ্ধাঙ্থুলীব প্রথম পর্ব কর্তা অণচ সাঁতিশয় পুই হওয়ায়, 

ইনি একজন স্বমতগ্রবল সান্দরিকসাধনপব অর্থাৎ একগু য়ে স্বভাবসম্পন্ন। 

[ পৃষ্ঠা-_১০৮, অনুবন্ধ--৪৩১। ] 

৩। ইহাব হৃদযবেথা এঙ্খলাকাব হঈয়া, একটা শাখা এনিস্থানগত হওয়ায় 

টান স্বীবিদ্বেষী। [ পৃষ্ঠা ৯২, অন্তবদ্ধ--৩২৪ ]। 
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" ৪1৫. চন্্রবুধরেখার প্রারস্তে যব-চিহ্ন থাকায়, ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও 
তাহার একটা শাখা শনির স্থানে অপরটা বৃহস্পতির স্থানে যাওয়ায়, ইহার 

অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রি় পদার্থ/ন্বন্ধে দর্শনশক্তি আছে । [পৃষ্ঠা-_-২, অন্ধুবন্ধ-_২। ] 

৬। করব্রিকোণের মধো বক্ররেখাদ্বারা একটী ক্রুশ-চিহ্ন গঠিত থাকায়, 
ইনি সংসারিক জীবনে অর্থকষ্ট পাইয়াছেন। [ পৃষ্ঠা_-৬, অন্ুবন্ধ-_১৮। ] 

ণ৭। কনিষ্ঠান্্লীর প্রথম পর্ধে একটা ক্রুশ-চিন্ন থাকায় ও বৃহস্পতি, 

শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্র এই গ্রহমকলের স্থান উচ্চ--বিশেষতঃ 
বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট উন্নত হওয়ায়, জাতক বিবাহ না করিয়া, বিশুদ্ধভাবে 
বালবরক্ষচর্ধ্য হইতে নৈষ্িকব্রক্মচধ্য অবলম্বন করিয়া, ধর্ম কর্ম সাধন করিতে 

সমর্থ হইবেন । | পৃষ্ঠ_৫৭, অন্বন্ধ_-২১৭।] 

৯। চন্ত্রস্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন ও বৃদ্ধাঙ্থুলীর দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ 
হওয়ায়, ইনি ন্যাগসঙ্গত বিচারে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ 

হন। [ পৃষ্ঠা-৫৭, অন্ুবন্ধ--২১৯। ] 

১০। ইহার আযুরেখার ১০ বৎসর বয্বোক্রমস্থচক স্থলে, একটী উর্দমুখী 
রেখা থাকায়, এই সময়ে ইনি বিদ্যাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উন্নতিলাত করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন । [ পৃষ্ঠা--২৪, অনুবন্ধ-_-৯১। ] 
১১। প্ররূপ আমুরেখার ১৫ বৎসর বয়ঃসথচক স্থলে অপর একটা উর্দমুখী 

রেখ থাকায়, ইনি প্র সময়ে বিদ্যালাভে কৃতকাধ্য হইয়াছেন। 

১২১৩।১৪। আায়ুরেখার ২২, ৩৬, ৪০, ব্খসর বয়:সচক স্থলে এইরূপ 

উদ্ধমুখী রেখা থাকায় এ এ সময় ইনি মনোভীষ্ট কর্মের সাধনে সমর্থ 

হইয়াছিলেন।  পৃষ্ঠা--৩৭, অন্ধুবন্ধ--১৪৩। ] 
১৫। শুত্রস্থান হইতে একটা রেখা উত্থিত হইয়া আযুরেখার ২৫ বৎসর 

বয়োক্রমহূচক স্থল কর্তন করিয়৷ শিরোরেখ! হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া যাওয়ায়, 

ঁ সময়ে ইহাকে পিতৃবিয়োগজ'সত মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়। 
র [ পৃষ্টা--৮*, অনুবন্ধ--৩২০। ] 

১৬। প্ররূপ আর একটা টে্চারেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া, আম়ুররেখার 
৩৭ বংসরস্চক স্থল কর্তন করিয়!, শিরোরেখা! হৃদয়রেখা ভেদ করাতে 

&ঁ সময় ইহার মাতৃবিয়োগ হয়। [ পৃষ্ঠা_৮০, অনুবন্ধ--৩২০। ] 
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১৭। উহার উভয় হস্তে ভাগযরেখা মণিবন্ধ হইতে উিত+ হইয়। মধামা- 
স্ুলীব প্রথন পর্ব পর্য্ত্ত যাওয়ায়, ইনি স্বগুণে পার্থিৰ সৌভাগ্যলাভ করিতে 

সনর্থ হন নাই। [ পৃষ্ঠা--&৮, অন্থবন্ধ-_-১৪৬। ] 

১৮। ইহার মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রযম় সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, 'করত্রিকোণও 

পবিসষ্কৃতরূপে প্রকাশিত এবং আমুবেখা শুক্রস্থান বেষ্টন করিয়৷ অবস্থিত 

ও কবতলস্থ বেখা সকল গোলাপীবর্ণবঞ্জিত হওয়ায়, জাতক দীর্ঘাধূঃ বা শতায়ুঃ 

হইবেন । [ পষ্ঠা--১৩, অন্ুধন্ধ-_-১৬৭। ] 

১৯/২০। ইহাব স্বাস্থ্যরেখার উপর একটা ক্ষুদ্র মব-চিন্ছ থাকায়, ইনি 

সদীতআর সাহায্য স্বপ্পে অনেক &উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং ওষধাদিসম্বন্ষেও 

জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। [ পৃষ্ঠা_-১১৬, অনুবন্ধ__৪৭০। | 

২১। ইহার ৪৫ বংসর বয়ংক্রমস্চক স্থলে আয়ুরেখার উপর চতুক্ষোণ- 
চিহ্ন থাকায়, এবং বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট পুষ্ট এবং শুক্রস্থান পরিপুষ্ট ও 

বেখাশূন্ হওয়ায়, ইনি ধন্মীনুশীলনার্৫থক গৃহত্যাগ করিয়া, শেষে স্থিরচিত্তে 

ধর্শসাধন কবিতে সমর্থ হইবেন । [ পৃষ্টা ৩২, অন্ুবন্ধ__-১২৪। ] 

২২। 'অনামিকার প্রথম পর্ধবে একটা ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত ও বৃহম্পতিস্থান 

পরিপুষ্ঠ হওয়ায়, ইনি বিশুদ্ব$রিত্র ও স্থিরচেতাঃ বলিয়া বুঝিতে পারা 

যাইতেছে । পৃষ্টা--৯৪, অনুবন্ধ_-৩৭৬।] 

গুরু। তোমার হাঁদয়ে এতদ্বিষয়ক উপদেশ বিকাঁশলাভ করিয়াছে, 

দেখিয়া আমি পরমপরিতোষলাভ করিলাম । 

রে--১৭ 
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শিষা। প্রভে, ভগবানেব নিয়মানুলাবে এ্রহপবিচালনের বশে সকল- 

কেই বিবিধ করন্মেরই সাধন করিতে হইতেছে; আব এক জগত্ঞ্রস্থত 

নিয়মের বশে কাধ্য করিয়াও বিবিধ ব্যুপাবের সমাধান করিতে হয় কেন, 

এবং তাহার ফলপার্থক্য আছে কি না, মনে উদয় হয় সত্য; আবার 

কাবণের এ্রকাহেতৃক ফন্পপার্থক্য কখনই যে থাকিতে পারে না, তাহাও 

অনুমিত হয় বটে; কিন্তু ইহাব সমন্বয় করিতে যাঁইলে, মনঃ স্থির রাখিতে 

পাবি না। এক্ষণে কোন কার্যেব সহিত তাহার প্রতীপ কার্যের পারণামে 

ফলাফলের বিপর্যয় ঘটিতে পারে কি না, তাহাই আপনার নিকট জিজ্ঞান্ত | 

গুরু। পরমপিতা পরমেশ্বরেব এক নিত্য নিয়মে যে প্রত্যেক লোকেরই 

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আচবিত সকল কন্মেবই ফলসাঁম্য রক্ষিত হইতেছে, 

জাগতিক কার্যে তাহার যথে্ক্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। দৃষ্টাস্তরূপে একটা 

ব্যাপার তোমার গোচব করিলেই সকল সংশয় অপনীত হইবে । 

যেমন একটা ক্ষেত্র বথাবিহিত কর্ষণারদ করা হইলে পব যথাকালে 

তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সর্প বপন কবিলে, সমস্ত সর্ষপই অস্কুরিত হয় না। 

যে সকল সর্ষপ ভূমিনিহিত হইয়া সাতিশর জলটৈতে পড়িয়া আতপের 

অভাব ভোগ করিতেছিল, সেইগুলিই পচিয়৷ গিয়া, ভূমির মুত্তিকা সহিত 

মিশিত হইয়।, তাহাঁব উর্ববত! বৃদ্ধি করিতে লাগিল; আব যে সর্ষপবীজ 

যথেষ্ট পরিমাণে শীতাতপ পাইতে লাগিল, সেইগুলি মন্করিত হইতে লাগিল। 

আর যে বীজ পচিন্না, মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া, তাহাৰ উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে- 

ছিল, তাহাও সাররূপে মৃত্তিকামিশ্রিত অবস্থা হনে বীজে সংক্রমিত হইতে 

লাগিল এবং তাহারই ফলে বীজান্কুব ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইতে হইতে শেষে 

খশৰতী ওষধিতে পরিণত হইয়া, শত »৩ও ফলপ্রসবে সমর্থ হয়। এতৎসম্বন্ধে 
একটু স্থিরচিন্তে বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, পূর্োক্তরূপ 
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মৃত্বিকায় পরিণত নষ্ট বীজ ও অঙ্কুরিত শষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার অসংখা 
ফলধারণের সহায়ত! করিতেছে। তন্রুপ এই জাগতিকী ক্রিয়ায় রত থাকায়, 
যাহারা নষ্ট বলিয়া .প্রতিতাত বা সামাজিক বিধিতে নিন্দনীয় হইতেছে, 
তাহার! প্রকৃত পক্ষে নিজে ন্ট হইয়া সমাজবিধ্বংসা বা সমাজসংহারক 

নহে ;- স্ুৃতবাং প্রকৃত পক্ষে নষ্ট বা নিন্দনীয় হইতেই পারে না। 
আবার এই জাগতিক ব্যাপারে ভাল মন্দ আছে বনিয়াই, স্থুলভাবে বিচার- 

বিপর্ষ/য় চলিতেছে ; যেমন দুর্গন্ধ আছে বলিয়াই লোকের স্থগন্ধে অনুরাগ-_ 

অপযশ আছে বলিয়াই ম্ুষশে আশা অন্ধকার আছে বলিয়াই 

আলোকে আসক্তি-ছুঃখ আছে বলিয়াই স্থখে প্রবৃত্তি। কিন্তু এ সকল 

কিছুই নহে; কেন না অলীক ভেদজ্ঞানের সহিত্র ইহার সম্বন্ধ-_-ভেদজ্ঞীনের 
অভাব ঘটিলে, নিত্য অভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে উক্ত দন্দজ্ঞানেরও 
বিলয় হয়; তখন উহা! নশ্বর স্থূল জগতের অবস্থাৰিপধ্যয়মাত্র, ইহা! স্বতই 

উপলব্ধ হয়। 

পরমকারুণিক পরমেশ্বর যেমন শৈত্যাধিক্যে বীজের পচন ও শৈত্যো।ফ- 

তার সামো তাহার ফলোৎপাদ্দন বিধিবদ্ধ করিয়া, উভয়েরই উপযোগিতানুমারে 

মহত্ব দেখাইতেছেন, সেইরূপ তীহারই নিয়মে সামাজিক ব্যাপারে উভয় 
শ্রেণীরই পক্ষে ফলসাম্য সুরক্ষিত হইয়াছে। 
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সামুদ্রক-শিক্ষ।। যে শান্তর, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যে ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফল জানাইয়। দেয়, 
তাহীকে সামুদ্রিক-শান্ত্র বলে। এই শাস্ত্রে মন্ুয্যের করতল, অঙ্গুলী, অঙ্গুলী- 
পর্ব ও শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন দ্বারা মন্থুষ্যের ত্রিকালের যাবতীয় শুভাস্তভ 
ঘটনাবলী অর্থাৎ মন্ুষ্যের পরমায়ু প্রভৃতি বিহয় জ্ঞান, গুরুজন ও আত্মীয় 
বর্গের সহিত বাবহার, বিদ্যানু শীলন, অথন[শ এভতি জীবন-ঘটিত ব্যাপাধ তন্ন 
তন্ন করিয়া দেখাইয়! দেয়। 

হস্তস্থিত এরূপ রেখাদি দেখিয়া মনুষ্যের ত্রিকাঁলের ফল বল! যায় কি না, 
এ বিষয়ে অনেকের মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বিশেষতঃ আজকালকার 
নব্য শিক্ষিতেরা এ কথা একেবারেই কিছু নয় (11077১08) বলিয়! উড়াইয়া 
দেন। তাহার! ষে এরূপ করেন, তাহার কারণ তাহার! নিজে এ বিষয়ে 
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ডা কোনও প্রত্যক্ষ ফল রেখানুযায়ী মিলিতে দেখেন নাই। পক্ষাস্তবে 
ধাহারা এৰপ ফল অনেকবার মিলিতে দ্রেখিয়াছেন, তাহার] আর কোন 
রূপ অবিশ্বার্স করিতে পারেন না। গত্যক্ষ প্রমাণের নিকট কোন যুভতিই- 
কার্যকরী হয় না। 

ধাহাব] সামুদ্রিক শান্ে বিখবান কবেন না, আমব] তাহাদিগকে একবাব 
পরীম্মী করিয়া দেখিতে অন্থরোধ করি । খাহার-তাহাঁব নিকটে পরীক্ষা করিলে 
হইবে না; কারণ ধাহাব! এ সন্বন্ধে কিছুই জানেন না, এরূপ অনেক ব্যক্তি ও 
সামুদ্রিক শাস্ধজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি মন্্যোব 
মনে সামুদ্রিক শাস্ত্রে অবিশ্বাম জন্মাইয়া দিবার প্রধান কাঁরণ। ধাহার! গরকৃত 

শাস্ত্রে পণ্ডিত তীহাদের নিকটে যাঁইলে, অত্যন্ত অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস উদয় 
হইবে। আ'মব! পরীক্ষা নিমিত্ত একটা গুকৃত সামুদ্রিক শীস্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের 

নামোল্লেথ করিতে পাবি। তাহার নাম শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ১৯ 
নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে থাঁকেন, তিনি মন্সগরহ করিয়া সকলকেই বিন 
মূল্যে হস্ত দেখিয়া ফলাফল বলিগ্জা দেন। এই ক্র্ধা তাহার ব্যবসা নয়। 

প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি ভীহার নিকটে উপস্থিত হইয়। হস্ত দেখাইয়া, ফলাফণ 
জানিয়া যাইতেছেন। 

ইনি সম্প্রতি "সামুদ্রিক-শিক্ষা” নীমক একখানি অতি সুন্দর সামুদিক 
শীঙ্্রবিষণক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে সকলে বুঝিতে পাবে, সে 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়ছেন) ভাষা যতদুর সম্ভব সহজও করিয়াছেন। 

॥ * * বর্তমান গ্রন্থে লেখক অুষ্টবাদের কোন রূপ বৈজ্ঞানিক তত্বের ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হন নাই। এই কঠিন তত তাহার “সামুদ্রিক বিজ্ঞান” নামক দ্বিতী' 
পুস্তকে প্রকাশিত করিবেন, বলিতেছেন; এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অদ্রট- 
&₹ ও মনুষ্যেব স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে একটা উতকৃ গ্রন্থ হইবে, সে বিষদে 
কোনও সন্দেছ নাই। 

ধাহারা এ বিষয়ে তন্ব-জিজ্ঞান্ত, আমবা তাহাদিগকে এই ছুইথনি পুস্তক 
প1ঠ করিতে অন্থরোধ করি । সোমপ্রকাশ, ১৫ই মাঘ, ১৩০১। 

শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী সামুদ্রিক বিদ্যা বহু যত্বে শিক 
করিয়াছেন। শিক্ষ/ শুধু পুস্তকগত নয়_ফলিত ও গুরপদেশে মাজ্ডি 

বিশ বৎসর যাবৎ করকোঠী দেখিয়া চট্টোপাধায় মহাশয় যে অভিজ্ঞতা লাত 
করিয়াছেন, তাহার ফলম্বরূপ “সামু'দ্রক-শিক্ষ1” নামে একখানি পুস্তক তিনি 
প্রচারিত করিয়াছেন | পুস্তকে করতলগত রেখ দেখিয়া কিরূপে মানবে 
শুভাশুভ স্থির করিতে হয়, তদ্বিষয়ে গুরুশিষ্যের গুশ্সোত্তরচ্ছলে লিখিত ঠ 
যাছে এবং রেখা চিনিরার জন্ত অনেকগুলি চিত্রও তাহাতেও সন্নিবিশিষ্ট*আ;এ। 
চিত্রগুলি এদেশে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, েমনই হইয়াছে । এই সামুদ্রিক 
বিদ্যায় ধাহাদের আস্থ। আছে, পুস্ত্চ.ঠে তীহার। তু হইবেন। পুস্তকের 
কাগজ ও ছাপ! পরিষ্কার । মূল্য ছুই টাক1। বঙ্গবাঁসী, ২৭ শে মাঘ ১৩০১। 








